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Resumo 

SANTOS, Tamires Cardoso dos. Web Streaming, suas tendências : e o caso 
ParatyTv, 2014 98f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Inteligência e 
Design Digital). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
2014 

 

Resumo 

 

            O Web Streaming é uma tecnologia emergente que, certamente, 
ocupará uma parcela importante no campo da cibercultura. A presente 
pesquisa proprôs um levantamento teórico a respeito dessa área, e uma 
análise sobre as diferentes abordagens sobre os campos de criação, produção 
e distribuição de conteúdo Web Streaming: TV Digital Live (ao vivo) e On 
Demand (conteúdo previamente gravado que as pessoas têm acesso). O 
principal objetivo desta pesquisa foi fazer um mapeamento do comportamento 
de Web Streamings existentes; selecionar e analisar produtos nestes formatos, 
problematizando sobre questões atuais que envolvem o tema, além de 
explorar, aprofundar, abrir caminhos e dar continuidade às pesquisas.  
            A pesquisa teve como função revelar quais as potencialidades destes 
meios para que os usuários possam gerar seus próprios conteúdos através dos 
meios digitais. Analisar o conteúdo realizado pelos usuários de forma 
participativa e colaborativa, no qual os receptores deixam de ser apenas 
interpretadores de material pré-elaborado e assumem a função de receptores 
ativos: “interatores”. 
            A principal justificativa para esta proposta, foi a atualidade da temática e 
as poucas pesquisas realizadas a respeito. A pesquisa tem como hipótese que 
as experiências hipermidiáticas irão crescer, não somente através da área de 
entretenimento, mas sim informação e educação. O Web Streaming ou Vídeo 
Streaming irá promover grandes avanços nas áreas da comunicação, design e 
conteúdo. A mudança deverá ser, principalmente, do ponto de vista das 
produções realizadas pelos usuários. Será a mudança de um receptor 
relativamente passivo para um receptor ativo: “interator”. 
            A pesquisa tem como base de estudo e fundamentação teórica, os 
conceitos, já existentes, de mídias emergentes, cibercultura, TV digital e 
transmissão online, que prometem serem ferramentas imprescindíveis para 
estudos sobre questões midiáticas. 
            Como resultado desta pesquisa observamos que trata-se de um campo 
em pleno desenvolvimento, e extremamente mutável, mas que já faz parte do 
nosso cotidiano, e já está gerando boas produções, audiência, e principalmente 
a interação do usuário, mas concluiu-se também a necessidade da inserção da 
comunidade nesse novo aparato. 
 

 

Palavras-Chave: web streaming, interação, sustentabilidade, redes, 
inteligência coletiva, vídeo, comunicação, cibercultura.  
 



 

Abstract 
 
SANTOS , Tamires Cardoso dos. Web Streaming, trends : and the case of 
ParatyTv, 2014. 98f. Thesis (Master) – Technologies of Intelligence and Digital 
Design, Pontifícia Universidade Católica  de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

Abstract 

 
           Web streaming is an emerging technology that will certainly occupy an 
important part in the field of cyberculture. This research made a theoretical 
survey about this area, and an analysis of the different approaches to the field 
of creating, producing and distributing Web Streaming: Digital Live TV and On 
Demand. The main objective of this research was to map the behavior of  Web 
Streaming; select and analyze products in these formats, questioning about 
current issues surrounding the topic, as well as explore, deepen, and open 
avenues to continue the research.  
           The search function was to reveal which are the potential ways for users 
to generate their own content through digital means. Analyze content performed 
by users in a participatory and collaborative manner in which the receptors are 
not merely interpreters of pre-prepared materials and assume a role of active 
receivers: "interactors".  
           The main reason for this proposal was the novelty and the few surveys 
conducted about it. The research has hypothesized that the hypermedia 
experiences will grow, not only through the entertainment area, but information 
and education. Web Streaming and Video Streaming will make great 
advancements in the fields of communication, design and content. The change 
should be mainly from the point of view of the productions performed by users. 
Will change from a relatively passive recipient to an active receiver: "interactor".  
           The research is based on studies and theoretical foundations, existing 
concepts of emerging media, cyberculture, digital TV and online broadcast, 
which promise to be indispensable tools for studies on media issues.  
           As a result of this research we observed that it is a rapidly developing 
field, and extremely changeable, but that is already a part of our daily lives, and 
is already generating good productions, audience, and especially user 
interactions, but it is also concluded the need for inclusion of the community in 
this new apparatus. 
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Introdução 

 

O Web Streaming permite que a criação e distribuição de conteúdo 

torne-se mais acessível. É um aparato novo que caminha para um patamar 

superior de desenvolvimento, e que, futuramente, ocupará um lugar importante 

entre as mídias emergentes. Acredita-se também que será o novo boom da 

tecnologia e inteligência coletiva. 

Andy Warhol na década de 60 previu que “um dia, todos terão seus 15 

minutos de fama”, e com a convergência e a hibridização das mídias, essa 

afirmação é cada vez mais atual. Houve uma alteração, inversão de “papéis”, 

ou seja, os “papéis” de emissor de informação, criador de conteúdo, usuário da 

rede, e espectador de um determinado conteúdo está indefinido, esse “controle 

de informação”, não é detido por apenas uma mídia, ou poder, mas sim por 

qualquer usuário, com o simples ato de criar uma “conta” em uma rede social. 

Isso já o capacita a ser um gerador de conteúdo em potencial, um criador de 

discurso, contrariando a estética do espetáculo1. 

A dissertação percorre a hipótese de que estas experiências 

hipermidiáticas irão crescer, não somente como entretenimento, mas também 

no comércio online, informação e educação. Já é possível a realização de 

diversos cursos online, através de streaming. O Web Streaming ou Vídeo 

Streaming irá promover avanços significativos nas áreas da comunicação, 

design e desenvolvimento de conteúdo.  

A mudança será, principalmente, do ponto de vista das produções 

realizadas pelos usuários. Será uma alteração na forma de recepção da 

comunicação, o receptor deixará de ser tão passivo pois, por menor que seja a 

sua interação, minimamente ele interpreta uma informação, e passará a ser um 

usuário ativo que realiza não somente a retroalimentação e participação direta 

da comunicação, mas se torna também um produtor de conteúdo.  

                                                        
1
 A Estética do Espetáculo é baseada na teoria de Guy Debord sobre a Sociedade do 

Espetáculo (1967), que nada mais é do que uma maneira de dominação da burguesia sobre o 
proletariado, ou seja, da grande mídia sobre a população. É a alienação popular diante do 
espetáculo, que mascara e desvia atenções.   
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Essa dissertação tem como objetivo central analisar prós e contras a 

respeito desse campo de estudo e atuação, observaremos o potencial dos 

usuários na geração de conteúdo, na diversificação de conteúdo e 

democratização do acesso às informações na contemporaneidade. Henry 

Jenkins afirma que vivemos na “Cultura da Convergência”. Para ele, o meio é 

algo que não perece, apenas os suportes é que devem estar em transição, 

ocorrendo uma adaptação das mídias antigas e por isso, denominada por 

Jenkins de Cultura da Convergência (2006). Estamos na fase de estágio da 

evolução, de uma participação não apenas interativa, mas colaborativa. 

Nesta pesquisa, uma das maiores questões que queremos estudar é o 

novo papel dos usuários ao produzir para estas mídias emergentes. É a partir 

desta proposta que surgem perguntas como: “o espectador é capaz de produzir 

conteúdos de qualidade?“, “qual a conveniência desta nova forma de poder 

que lhe é concedido?” e “em relação às questões que envolvem a viabilidade 

de elaboração de conteúdo, isto será possível?” Estes são alguns dos 

questionamentos que, durante a trajetória dessa pesquisa, pretendemos 

elaborar uma reflexão e problematizar a respeito. Outro questionamento 

importante em relação as Web TV comunitárias, é a questão de como ser 

sustentável e manter uma programação social, mas que seja livre e 

independente dos interesses políticos e comerciais. 

Como já citamos, a relevância dessa dissertação está no fato de ser 

este um campo de atuação e de estudos relativamente novo. Portanto não 

encontramos muitas pesquisas e fundamentações teóricas a respeito, 

principalmente, em relação às questões que envolvem as produções 

brasileiras. Esta é uma área de trabalho em ascensão, que necessita ser 

estudada, pesquisada e compreendida, pois tende a ser um campo de 

conhecimento que possui abertura para se realizar pesquisas muito 

promissoras. 

Por ser um fenômeno recente, ainda não temos muitas informações 

sobre o cenário atual e perspectivas futuras. No entanto, este é exatamente um 

dos objetivos desta pesquisa, de fato, pretendemos contribuir para o 

mapeamento do que significa esta área de conhecimento, suas definições e 
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conceitos, sobre o que é e o que se espera da Web Streaming, no campo 

teórico e prático. Em “Cultura da Convergência”, Jenkins acredita que o Brasil 

possui um grande potencial para exportar produtos culturais, bastando apenas 

aplicar habilidades já desenvolvidas. Não é o suficiente apenas consumir estas 

tecnologias, temos que aprender a produzir com ela, de forma colaborativa, 

interativa e participativa. 

Assim, pretendemos discutir como se estabelece a produção de 

conteúdo provinda do espectador que, a partir de agora, assume, também, o 

papel de emissor, ele torna-se um “interator” (MURRAY, 2008) e deve construir 

um discurso online que, no caso da Web TV comunitária, é um discurso sobre 

a vida que é construído e compartilhado.  

No capítulo 01 iremos examinar a evolução histórica do tema proposto e 

elaborar elementos que constituam um cenário atual sobre o assunto 

pesquisado. Demonstraremos todo o percurso evolutivo sobre as mídias 

emergentes, passando pela evolução do vídeo na rede e pelo usuário inserido 

nesse cenário, até chegar à interface e a linguagem Web Streaming 

propriamente dita. Aqui iremos traçar o percurso de desenvolvimento desta 

interface até o momento atual. 

 Pretendemos apresentar no capítulo 02, a análise de alguns casos 

populares de Web TV, como o JustinTv que é um canal online americano, mas 

que pode ser acessado no mundo todo e onde qualquer usuário está habilitado 

para ter sua própria programação; o Hulu que é também um Web canal, mas 

que tem características diferentes do JustinTv e tem seu acesso restrito ao 

território americano; o You Tube que agora também faz o live streaming e a 

OktoTv que é um canal comunitário Austríaco que utilizaremos como referência 

nesta área de atuação. Trataremos brevemente do fenômeno da mídia ativista 

“Mídia Ninja” e seus live streamings realizados durante as manifestações de 

junho de 2013, em São Paulo. Buscaremos apresentar maior compreensão 

sobre cada caso selecionado para relacioná-los ao nosso estudo de caso. O 

comportamento diferenciado dos usuários explicará que, hoje, os portais 

diferentes pedem usuários diferentes. Observaremos de que maneira ocorre a 

hibridização dos meios, no caso da televisão com a Internet, e a 
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democratização da forma de produzir comunicação que estamos vivenciando 

com estas mídias emergentes. Elas passam a permitir a produção de conteúdo 

por parte do usuário e um nível de interatividade muito maior. 

Por fim, no capítulo 03, analisaremos em detalhe o caso particular da 

cidade de Paraty. A trajetória do canal de televisão online: ParatyTv que teve 

como precursora a EcoTv: um canal televisivo comunitário regional que hoje 

está extinto. Assim, começaremos olhando para a história da ParatyTv pela 

experiência da EcoTv que, depois de extinta, foi reformulada, ficou um tempo 

fora do ar e hoje se transformou na ParatyTv. Quais são seus programas, 

oficinas, participação dentro da comunidade local e projetos futuros. E, de fato, 

este é o alvo principal de nossas análises nesta dissertação. Iremos discutir 

todo o processo de criação de uma TV comunitária local, todo o seu 

desenvolvimento, e sua transformação em uma Web TV, chegando até hoje e 

até o seu desenvolvimento no momento. Pretendemos também olhar para a 

ParatyTv a partir da experiência da EcoTv e, também pretendemos refletir 

sobre uma proposta de modelo deste tipo de TV online que permite a 

participação e colaboração do usuário, e ainda, como é possível que uma TV 

como esta seja sustentável, o que, em nossa opinião,  parece ser uma das 

grandes questões sobre o processo de comunicação. Pretendemos a partir 

destas experiências, tentar prever futuros caminhos para esta forma de 

produzir TV.  

 Nesses lugares da rede as diferentes tribos, as comunidades, as novas 

urbanias2 se encontram e realizam desdobramentos, alimentando o conteúdo 

para essas novas mídias, promovendo assim conexões inusitadas. A ampla 

divulgação, a grande visibilidade que se impõe, garante uma expansão que 

retoma e reavalia os produtos audiovisuais revisitados e contextualizados em 

tônicas de “novas urbanias”, massas, tribos, bandos, gangues, guetos, 

comunitarismos étnicos, religiosos e de gênero, etc. (BARBERO, 2007, p. 209). 

As tecnologias emergentes não significam apenas novos aparatos, mas, 

implicam em outras formas de percepção, novas linguagens e sensibilidades, 

                                                        
2
 Urbania deriva da palavra urbano, que é tudo aquilo que está relacionado com a vida na cidade. Na 

rede os usuários criam uma espécie de cidade online, na qual se encontram com seus amigos, 
remediando dentro da rede, seus grupos.  
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formas de se relacionar e de se registrar a informação. Por fim, pretendemos 

aferir resultados de como se comporta todo este campo de atuação. 
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Capítulo 01 - Velhas Novas Mídias 

Quando surge uma nova mídia observa-se uma convergência de 

diversas outras, ou seja, quando emerge uma nova tecnologia constatamos 

que ela é influenciada pelas mídias passadas que são reprocessadas e que 

possibilitam a produção de novas linguagens e novas estruturas narrativas. 

Este processo é sempre o resultado da evolução de várias transformações 

tecnológicas que estão em contínuo desenvolvimento.  

Essas “novas mídias”, que já podem ser consideradas como “velhas 

novas mídias”, evoluem rapidamente, provocam mudanças significativas no 

modo de produção e distribuição de conteúdo e se apresentam estruturadas 

pela interatividade. Elas representam uma grande mudança na cultura 

comunicacional. Principalmente na Internet, as produções podem circular ao 

redor do mundo e não pertencer a apenas um grupo seleto de usuários, mas 

sim a uma gama maior de pessoas.  

De fato, hoje, observamos uma hibridização dos meios de informação e 

comunicação. Os pesquisadores da área preveram, de forma correta, que as 

mídias contemporâneas estão realizando a comunicação com muito mais 

interatividade, tornam-se mais ágeis ao transmitir os dados e com maior 

participação ativa dos usuários, através das redes. De fato, aumentará o 

diálogo entre os componentes do processo comunicacional que, ultimamente, 

estão sendo chamados de interator (MURRAY, 2001). Eles confundem-se em 

relação aos papéis que realizam de produtores e receptores da informação, ou 

seja, as mídias atuais permitem que os antigos emissores interajam com os 

antigos receptores. Trata-se de um relacionamento que acontece sem funções 

fixas, mas, numa reversão e permuta contínua, diferentemente do antigo 

modelo hierárquico dos meios de comunicação de massa, onde as produções 

eram unidirecionais.  (MCLUHAN, 1964). 

Estamos em um momento marcante na história das mídias, onde a 

rapidez e a facilidade de acesso aos dados permite uma grande interatividade. 

A tecnologia pode ser considerada como um objeto cultural, porque agrega 

conquistas em dimensões coletivas, participativas e globais na sociedade em 

que vivemos, da mesma maneira que a interação sempre foi necessária e 
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indispensável para o funcionamento do mundo contemporâneo. 

Os jovens são atraídos pelas novas mídias, o que se denomina high 
tech (alta tecnologia), por serem inovadoras. Uma música tocada nas 
rádios capta bem mais a atenção dos jovens, que formam a geração 
de novos usuários, do que uma literatura impressa. (MACHADO, 2001, 
p. 24). 

Para Manovich (2001), as novas mídias podem ser definidas como 

sendo a interface para a criação e produção de conteúdo, que se contrapõem à 

cibercultura e que observa as novas formas de comunicação na rede (redes 

sociais, blog, vlog, etc). A sociedade contemporânea cada vez mais é 

conquistada pelos avanços nas áreas das tecnologias emergentes, novas 

mídias, tecnologia da informação e comunicação, cibercultura, etc. Estamos no 

momento da interatividade e mediação e, através das redes sociais, 

presenciamos a imediaticidade das produções. Até recentemente, o nível de 

interação do espectador era praticamente inexistente, restringindo-se apenas a 

interpretação de conteúdos previamente determinados.  

Hoje, as mídias emergentes propõem a hibridização dos meios que 

geram um grande potencial de comunicação interativa, numa dimensão na qual 

emissor e receptor não estão dissociados.  

Novas mídias requerem consequentemente novos usuários, que num 
estágio exploratório, fazem o uso indiscriminado da tecnologia, sem ao 
menos se importar com a verdadeira extensão de algo novo e tão 
atraente.  (PIGNATARI, 1984, p.16).    

            Com o hibridismo das tecnologias, a democratização no uso dos meios 

têm-se intensificado e tem liberado uma grande força.                    

Os novos usuários podem ser classificados como pessoas fluídas, 
midiaticamente descontraídas, por experimentarem um “local midiático” 
onde elas se percebem mais livres, num ambiente crescente de 
descontração que é usual no ciberespaço. (SANTAELLA, 2004, p. 40). 

Abordando o conceito de “Cibermídia-Cibermassa”, Décio Pignatari em 

entrevista para Denise Guimarães (2007), problematiza o fato de que as novas 

mídias trazem, necessariamente, novos usuários, os quais podem fazer um uso 

inadequado destas tecnologias. Segundo Henry Jenkins (2006), hoje, não 

adianta apenas consumirmos o produto, temos que saber como produzir 

conteúdo. Para Rheingold, “os coletivos emergentes fazem parte de um 
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coletivo da cibercultura, em dispositivos que têm possibilidade de mediação” 

(2000).   

De fato, hoje, estamos diante de um processo de transição democrático 

da forma de transmitir informação, caminhando com alguns tropeços, mas o 

Brasil mostra-se como um país forte na geração de conteúdo para a Internet. A 

grande mídia ainda detém a maioria das formas de comunicação que 

possuímos, mas este é um quadro que vem se modificando.  O poder da 

transmissão da informação não está somente com as grandes emissoras com 

uma programação totalmente desprovida de colaboração dos espectadores. A 

produção de conteúdo pelo usuário ainda está em fase crescente de 

desenvolvimento, pois os meios de comunicação já estabelecidos, a chamada 

grande mídia, ainda possui grande parte desse poder de transmissão da 

informação.  

Para a maioria das pessoas o único local de acesso a informação e ao 

entretenimento ainda é a mídia televisiva e radiofônica aberta, que têm um 

papel formador de opinião em relação ao senso comum. O que o espectador 

faz é interpretar um conteúdo pré-determinado, interpretação esta que depende 

da percepção do mundo ao seu redor e que varia de acordo com suas relações 

com os meios de comunicação de massa.  

Recentemente temos presenciado que a produção de conteúdo feita 

pelo usuário, tem aumentado cada vez mais. O espectador tem conseguido 

criar, produzir, distribuir sem muita censura, sem interesses externos ou 

patrocinadores, etc. 

Essa estética resulta da convergência de forças culturais 
historicamente específicas: convenções culturais já existentes e as 
convenções da HCI - Human Computer Interface. (MANOVICH, 2001, 
p. 52). 

Toda a experimentação vivenciada coletivamente, na rede, traz à tona 

uma dimensão paródica do anonimato e da visibilidade, entretenimento e 

conhecimento, um diálogo audiovisual, em tempo rápido.  As novas mídias são 

objetos culturais que usam a tecnologia computacional digital para distribuição 

e exposição (MANOVICH, 2001). 
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As novas mídias nos oferecem um rápido e fácil acesso ao “real”, 

buscando sempre a resposta imediata, se valendo de objetos culturais que 

utilizam tecnologia computacional e digital para a distribuição, exposição e 

interatividade. Porém, a velocidade digital não apenas se sobrepõe às 

tecnologias da comunicação anteriores à era virtual, mas as redefine. Não 

acontece somente por uma interferência direta, mas, porque configura todos os 

meios, uma grande lente, pela qual passam os fatos cotidianos e tudo que é 

divulgado. A hipermídia se apresenta em instância cultural, se constituindo 

como linguagem, cujo objeto é constituído pelas relações com a tecnologia, 

num dado contexto sócio econômico de mercado globalizado. 

Para Pierre Lévy (1999), a cibercultura reflete uma “universalidade sem 

totalidade”, ou seja, algo novo que se comparado aos tempos da oralidade 

primária e da escrita, acaba sendo universal, por promover uma interconexão 

generalizada, mas ao mesmo tempo comporta uma diversidade de sentidos, 

que se dissolve na totalidade. Ou seja, a interconexão mundial de 

computadores é o que forma a grande rede, na qual cada conexão e cada 

usuário em si é fonte de heterogeneidade e diversidade de assuntos, 

abordagens e discussões, e que está sempre em permanente renovação. 

Lévy menciona ainda que a cibercultura é um movimento que oferece 

novas formas de comunicação e, por estar sempre em evolução, ter interfaces 

diversificadas e diversas opções de interação, chama muito a atenção do 

público. Apesar do foco ser as implicações culturais dessas novas mídias, não 

há como não fazer menção a relação que existe entre a cibercultura e a 

globalização, e as questões que envolvem o poder sobre a informação, ou 

seja, “quem” detém o poder sobre a informação. 

Com essa rápida evolução das novas mídias, o controle sobre a 

informação ainda está nas mãos da chamada “grande mídia”. Apesar de que 

isso vêm diminuindo, outros pontos de vista têm se apresentado ultimamente, e 

a busca por informação tem-se tornado diversificada. O poder de informação 

agora pode estar nas mãos de qualquer usuário da rede. A interferência é 

tanta, que muitos dos programas antes exclusivos da Internet, agora possuem 
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espaço na televisão convencional. Esse poder “espalhado” pela rede é algo 

que incomoda a grande mídia.   

Jenkins (2006), ainda menciona que essa cultura da convergência nos 

ajuda a perceber como as audiências passam a ter um envolvimento ativo em 

relação a produção e distribuição dos produtos culturais que consomem. 

Lévy (1999), deixa claro acreditar que a cibercultura seja a herdeira 

direta da filosofia das luzes (Século das Luzes), conhecida também como o 

Iluminismo, época de grandes pensadores como Descartes, Locke, Voltaire, 

Rousseau, etc. Conhecidos como os filósofos iluministas que na época, os 

pensamentos desses escritores apontavam os erros e os vícios do Antigo 

Regime, o que acabou culminando na Revolução Francesa. O nosso paralelo 

atual é que as novas mídias tem uma função parecida, de difundir valores como 

fraternidade, igualdade e liberdade. Apontando erros da grande mídia, e 

deixando que a “revolução” ocorra na rede. Para Lévy, a rede é considerada 

antes de tudo, como um instrumento de comunicação entre indivíduos, um 

lugar virtual comum,  no qual as comunidades ajudam seus membros a 

aprender o que querem saber. 

 

1.1.1 - Virtualização 

A oposição entre o virtual e o real pode ser “fácil e enganosa” (LÉVY, 

1999), já que o virtual se opõe ao atual, na sua tentativa de atualização e que 

não alcança uma concretização efetiva. Ele também afirma que o virtual se 

distingue do possível, na medida em que o virtual estaria constituído, pronto 

para se transformar no real. Doravante, o virtual acaba assumindo uma 

condição de ser algo extremamente essencial para o processo criativo, não 

sendo algo previsível e estático. 

O virtual também pode ser qualificado como sendo o desprendimento do 

“aqui e agora”, essa virtualização amplia uma variabilidade de espaços e 

temporalidades e, por sua vez, os novos meios de comunicação podem 

estabelecer modalidades diversificadas de tempo e espaço. 
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Há vários tipos de virtualização, como por exemplo, a virtualização do 

texto, da ação, do cotidiano, da realidade, etc. E com as novas mídias, tudo 

está disponível na rede. A virtualização cada vez mais se torna presente em 

nossas vidas, e influência em diversos aspectos, especialmente no que diz 

respeito à evolução da espécie humana. 

 

1.1.2 - Atualização 

A atualização dentro da rede é algo fundamental; é visto como uma 

solução de um determinado “problema”. A falta de conteúdo, a correção do 

mesmo, uma resposta, ou criação de um novo, é o resultado de fatores que 

dão origem a uma solução. A atualização é como uma criação, invenção de 

uma forma a partir de uma configuração dinâmica de forças e de finalidades. 

(LÉVY, 1999). 

A criação nada mais é do que a invenção de uma nova forma de 

comunicação. A partir de uma ação de forças e de finalidades, sendo assim 

definida como o movimento inverso da virtualização. A rede passa a encontrar 

sua consistência essencial quando inserida num campo problemático, assim 

sendo, a atualização pode ir de um problema para uma solução, enquanto a 

virtualização passa de uma solução para um problema. 

 

1.1.3 - Ciberdemocracia 

A cada dia e cada vez mais, a Internet vem se desenvolvendo de modo 

significativo. Ainda em andamento, ela leva em consideração a tão falada 

democracia na rede. Isso ocorre não somente porque agora os usuários 

possuem um nível maior de liberdade de expressão, assim como diferentes 

redes de acesso, e comunidades, mas agora os internautas podem por si 

próprios, serem criadores e geradores de conteúdo, elaborar problemas e 

questões, agora a visibilidade é maior, alcançando até mesmo autoridades 

políticas. 
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Um dispositivo de democracia direta em tempo real, no ciberespaço,  

permitiria a cada um contribuir de maneira contínua para a elaboração 

e o aperfeiçoamento dos problemas comuns, para a abertura de novas 

questões, para a formulação de argumentos, para enunciar e adotar 

posições independentes umas das outras (…) os cidadãos 

desenhariam juntos uma paisagem política qualitativamente variada.   

(LÉVY, 1994, p. 65). 

Esse é o caminho pelo qual a democracia está progredindo. Com essas 

novas técnicas de comunicação, a facilidade no acesso de informações e 

opiniões, que antes pertenciam apenas a uma pequena minoria, agora pode 

ser compartilhado por dezenas de pessoas ao mesmo tempo. 

O ideal da democracia não é a eleição de representantes, mas uma 

maior participação do povo na vida da cidade. (LÉVY, 1994, p. 64). 

Embora é preciso ter cuidado nesse complexo assunto, é necessário 

haver o desenvolvimento da educação, e a integração e facilitação do acesso à 

Internet das classes mais desprovidas. 

 

1.1.4 - Ciberespaço 

O ciberespaço nada mais é do que uma virtualização da realidade, uma 

migração do mundo real para um mundo das conexões e interações virtuais. 

Essa migração atua na direção de um novo espaço-tempo, que estabelece 

uma realidade sócio-virtual que mantém estruturas semelhantes a da realidade 

social real. 

Além de envolver profundas alterações na capacidade e forma de 

pensar, proporciona um novo sentido aos tipos de relacionamentos na rede e 

que, consequentemente, acaba afetando fora dela a organização na 

sociedade. Lévy considera necessário que esses conhecimentos sejam 

reinventados, considerando que a modernidade acaba por sufocar o indivíduo, 

através da racionalidade. Para que o conhecimento seja transmitido, é preciso 

que cada um refaça a sua experiência, e recrie o mundo a partir de seus 

próprios olhares, criando um novo espaço de sociabilidade, que acaba gerando 

novas formas de relações sociais com códigos e estruturas próprias. 
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1.2 Acesso a Internet no Brasil em números 

Os dados do mês de março de 2013 da PNDA (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios), dizem que 53% da população não usa Internet, e os 

que estão na margem de internautas assíduos têm o nível escolar de segundo 

grau no mínimo, mas, de fato, aqueles que estão gerando conteúdos políticos, 

culturais e informacionais, é a minoria da classe universitária. 

Por sua vez, o acesso à Internet no Brasil tem ganhado mais velocidade, 

o que para o streaming é de suma importância. Os dados são do Net Insight, e 

os estudos do IBOPE, mostram que em dezembro de 2012, 50,7% dos 

usuários residenciais ativos da rede navegavam com conexão de mais de 2Mb. 

Os números representam um crescimento de 238% na comparação com 

dezembro de 2010, quando cerca de 7 milhões de pessoas tinham essa 

velocidade de navegação. Hoje em dia é estimado que mais de 22 milhões de 

internautas possuem conexões de Internet, que vão de 2Mb a 8Mb. E 10,8 

milhões de usuários possuem conexões superiores a 8Mb, números que em 

2010 eram de apenas 2,7 milhões. 

Por outro lado, a porcentagem de internautas com conexões inferiores a 2Mb 

passou de 78% em dezembro de 2010, para 51% no último mês de 2012.  

Na última pesquisa feita pelo IBOPE, apresentada em março de 2014, o 

número de pessoas com acesso à Internet chegou a 67,8 milhões. A pesquisa 

foi realizada em setembro de 2013 pelo IBOPE. Nesse total, 42,1 milhões são 

usuários ativos, o que representa um crescimento de  1,4%, se comparado ao 

mês anterior, e um aumento de 11% em relação a setembro de 2011.  

Segundo o analista José Calazans, do IBOPE, a evolução da Internet 

domiciliar no país pode ser dividida em três fases: a primeira, que durou até o 

fim de 2003, foi caracterizada pela concentração do uso da Internet por 

pessoas com maior renda. 

Já em 2004, apesar do acesso à web ainda continuar restrito às classes A e B, 

observamos um aumento dos usuários da rede, o número chegou a cerca de 

10 milhões naquele ano.  A popularização de redes sociais entre os brasileiros 

é apontada como um grande diferencial para esse crescimento da Internet. Por 
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causa das redes sociais, um grande número de usuários da rede começaram a 

frequentar as lan houses, o que motivou o aumento do número de internautas. 

Ver gráfico a seguir. 

 

 

Figura 01 – Gráfico sobre o tipo de acesso que o brasileiro tem à Internet. Fonte: IBOPE, 2013. 

  

Segundo especialistas, estamos vivenciando agora uma nova fase do 

uso da Internet e das redes sociais no Brasil, smartphones e tablets são 

considerados grandes aliados para essa evolução do acesso. Ele chegou a 

105,1 milhões de pessoas conectadas, no segundo trimestre de 2013. Isso 

representou um crescimento de 3% quando comparado com os 102,3 milhões, 

registrados no trimestre anterior. 

A pesquisa considera o acesso à Internet de qualquer ambiente, seja 

domicílio, trabalho, lan house, escolas, bibliotecas, espaços públicos e outros 

locais.  

            No terceiro trimestre de 2013 considerou-se apenas os ambientes das 

casas e dos trabalhos, o total de internautas com acesso à Internet chegou a 

79,5 milhões. 

Já os usuários ativos em casa ou no trabalho, no mês de agosto 

somaram o total de 57,2 milhões, resultado do aumento de 1,8% sobre os 56,2 
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milhões do mês de julho. O IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 

divulgou no mês de julho do ano de 2014 que, 40,8% dos domicílios brasileiros 

possuem acesso à internet. O acesso é maior no Sudeste (51,5%), Sul 

(42,9%), Centro-Oeste (40,7%), Nordeste (29,2%) e Norte (20,7%). O que essa 

última pesquisa não avaliou é que tipo de interação é feita, e quais são as 

classes mais ativas. Esse estudo foi realizado em 3.809 domicílios de 212 

municípios, durante junho de 2014. A margem de erro é de 1,34%. 

Concluiu-se também que por todo o país, a forma de acesso mais 

comum à internet é a internet banda larga via estrutura de TV a cabo (32,8%), 

logo em seguida as conexões via linha telefônica (23%), modem de telefonia 

móvel (18,3%), satélite (10,6%), rádio (10,2%), linha discada (1,5%) e outros 

(3,6%). 

 

1.3 Da TV digital ao Streaming 

O advento da televisão, como uma nova mídia, conquistou a massa e 

tornou-se parte do cotidiano da vida das pessoas. Diferente do cinema que 

colocou as pessoas em suas individualidades, a televisão, como “efeito 

colateral” causa certa anulação da identidade de cada indivíduo e, cada vez 

mais, as pessoas tornam-se idênticas e são tratadas como “massa” 

(MCLUHAN; STAINES, 2005). Através do fator econômico, uma hierarquia de 

poder estabeleceu-se, na qual a transmissão instalou seu domínio sobre a 

recepção. (MATUCK, 1995). 

Com o advento da TV Digital cresce a possibilidade de maior interação, 

agora, os receptores podem buscar o resumo do capítulo de uma novela, 

responder a perguntas (quiz) em tempo real, consultar informações, verificar 

estatísticas durante um jogo, ler notícias da atualidade, ver dados econômicos, 

previsão do tempo e serviços de utilidade pública que estão voltados para 

educação, segurança e até mesmo saúde, podendo, inclusive, marcar 

consultas médicas através deste meio digital. Observa-se também que as 

empresas podem oferecer serviços online, realizar o pagamento de contas e 

efetuar compra de produtos pelas redes (nos EUA realizou-se, em forma de 
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teste, durante os intervalos de um programa, a compra de pizza via TV Digital, 

o pedido era totalmente realizado através do controle remoto, era realizada a 

escolha de sabores, forma de pagamento e endereço para entrega), assim 

como a participação dos espectadores, de forma ativa, em tempo real, em 

reality shows. 

No Brasil há o “Ginga”, que é um programa de inclusão social e de 

letramento digital que faz parte do projeto “IPTV BR: Serviço Multimídia de 

Banda Larga para Inclusão Social”. A premissa deste programa é a inclusão, 

porém, não se trata apenas do direito de acesso a transformação da 

informação, mas sim oferecer a comunidade uma oportunidade, compartilhar o 

conhecimento para que se possa gerar o seu próprio conteúdo. O programa 

tem como foco desenvolver habilidades e criatividade nas pessoas para o 

desenvolvimento de aplicações para TV Digital.  

Já está em processo de criação, a partir desse programa de Serviço 

Multimídia para Inclusão Social, um canal que chamará; Canal da Cidadania. 

Serão 4 faixas para a transmissão, uma sendo do Governo Estadual, outra do 

Governo Municipal, e 2 do cidadão. Serão selecionadas ONGs, coletivos, 

pontos culturais, grupos, etc, que tenham estrutura para desenvolver um 

trabalho com a comunidade e transformar isso em conteúdo para a TV. A 

premissa é de que seja uma ferramenta cidadã. A prefeitura local irá custiar a 

manutenção. Esse projeto está em fase de transição, esperando apenas apoio 

de um Edital. 

A definição de TV Digital pode ser resumida apenas por sua transmissão 

digital, de áudio e de vídeo que passam a serem feitos através de sinais 

digitais que, codificados permitem um uso mais eficiente do espectro 

eletromagnético, ou seja, uma melhor qualidade de imagem e som. A tão 

aclamada HDTV que apresenta algumas novas funcionalidades e que permite 

interatividade (a priori sem muitas novidades) entre produtores e receptores, 

possibilita também o acesso às informações adicionais dos programas, como 

por exemplo, o menu de programação que permite interagir com quem distribui 

a informação através de um canal de retorno via linha telefone. Este aspecto 
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permite que o usuário vote ou faça compras enquanto está acompanhando a 

programação.  

           Outra característica da HDTV que está sendo muito aguardada, pois 

está sendo implantada, é a interatividade ativa, propriamente dita. Ela irá 

permitir que os usuários estabeleçam diálogos com os emissores através da 

própria interface. Com o controle remoto e o poder de escolha, os usuários 

poderão parar os programas e até participar ativamente da elaboração do 

material televisivo, intervindo diretamente na produção do conteúdo.  

           Diferente da TV “convencional”, a digital não é linear porque permite a 

interação. Cada usuário tem uma maneira diferente de interagir. Na rede já é 

possível encontrar alguns portais de produção de conteúdo que fazem 

transmissão online streaming3. O que temos são poucos produtores de 

conteúdo, com uma programação de 24 horas live ou on demand, e algumas 

empresas que vendem a transmissão online como um produto para a 

educação e para vídeo-conferências, palestras, reuniões, etc. No entanto, não 

acontecem as formulações de produções específicas.  

Existem poucos estudos a respeito de Web Streaming, além de ser algo 

novo, também é uma temática pouco desenvolvida com poucas pesquisas a 

respeito. De fato, não há estudos conclusivos, mas apenas hipóteses. A 

definição que temos no momento é apenas sobre TV Digital e o que ela poderá 

ser no futuro. O Brasil está em processo de integração e distribuição deste tipo 

de suporte. Ainda se está no início da fase de criação de uma programação 

que seja  de fato interativa. E os espectadores possam se tornar além de 

interatores, mas geradores de conteúdo para esse novo formato. 

 

 

                                                        
3 Streaming é um meio de distribuição de informação e conteúdo audiovisual (imagem, som, e vídeo) 

através de uma rede, em forma de pacotes de dados. É utilizada para distribuir conteúdo hipermidiático 

através das redes, em particular, na internet. Em streaming as informações são transmitidas através de 

redes e não ficam arquivadas pelos usuários.  
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Figura 02 – Mapa que mostra por região a procura de live streaming no Brasil. Fonte: Google Trends, 

2014. 

 

 

 

 

Figura 03 – Gráfico que mostra através dos “picos” de procura,  o interesse por  live streaming no Brasil 

por ano. É possível observar o visível crescimento da demanda. Fonte: Google Trends, 2014. 

 

            A ComScore é uma empresa que faz análises na Internet referente a 

popularidade e acessos, publicou que em 2010, 6 de cada 7 usuários 

brasileiros optavam por ver vídeos em sua navegação pela rede. Estima-se que 
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mais de 35 milhões de brasileiros assistem vídeos online. A ComScore afirma 

que segundo seus estudos e análises de acessos, que vídeos online se 

tornaram uma parte essencial do consumo digital brasileiro. 

 

 

Figura 04 – Mapa da região da América do Norte mostrando a procura no acesso de live streaming. É 

possivel observar que os números são elevados, demonstrando que há bastante acesso, em diferentes 

regiões. Fonte: Google Trends, 2014. 

 

 

 

 

Figura 05 –  Gráfico que mostra os “picos” de audiência por ano, é a procura por live streaming no 

território da América do Norte. Que também apresenta um elevado crescimento. Fonte: Google Trends, 

2014. 
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Segundo a ComScore o live streaming teve um aumento de 600%, 

dados de 2010. Canais live como o JustinTv teve um aumento de 648% em 

comparação aos usuários do You Tube, que teve um aumento de 68% e do 

Hulu que foi um aumento de 75%. A questão não é apenas construir uma 

audiência, mas sim mantê-la. 

            Sempre que surge uma nova mídia verifica-se que ela está sendo 

estruturada pelo princípio lógico, e de produção de diversas outras que a 

precedeu. Toda e qualquer nova mídia traz influências de mídias passadas 

analógicas ou digitais.  O sistema de transmissão que antes era dominado por 

poucos, não possuía a possibilidade de retroalimentação além de massificar os 

espectadores, mudou significativamente com as mídias que emergiram junto 

com a TV Digital. 

A transmissão ao vivo talvez seja, dentre todas as possibilidades de 
televisão, aquela que marca mais profundamente a experiência deste 
meio. A televisão nasceu ao vivo, desenvolveu todo o seu repertório 
básico de recursos expressivos num momento que ainda operava ao 
vivo e este continua sendo o seu traço distintivo mais importante 
dentro do universo do audiovisual. (MACHADO, 2001, p.37). 

A novidade da transmissão online é o streaming. Nesta tecnologia, o 

conteúdo fica acessível de imediato já que o usuário executa o conteúdo no 

momento que ele chega à interface. O streaming é utilizado para distribuir 

conteúdo hipermidiático através das redes, em particular, na internet e as 

informações são transmitidas através das redes e não ficam arquivadas pelos 

usuários.  

Elas são, temporariamente, armazenadas em cache nos sistemas 

computacionais, isto é, a mídia fica disponível nas redes e é reproduzida à 

medida que o usuário a recebe através de transmissão de dados, permitindo 

que se reproduzam mídias protegidas por direitos autorais sem 

necessariamente violar os direitos autorais. Isso difere do antigo formato de 

televisão, pois, esta tecnologia permite que o conteúdo fique acessível de 

imediato já que o usuário executa este conteúdo no momento em que ele 

chega à máquina e pode ser live (ao vivo) ou on demand (previamente 

gravado). 
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A cada dia vivenciamos o desenvolvimento e o avanço da tecnologia e a 

implementação de qualidade nas interfaces, como a imagem, o áudio, etc. O 

conceito streaming não diz respeito à qualidade visual apesar de modificá-la, 

mas sim, à capacidade de enviar e receber conteúdo para qualquer parte do 

mundo, live ou on demand, com custos extremamente baixos e sem infringir as 

leis de direitos autorais, pois apenas se visualiza as produções, elas não ficam 

nas máquinas dos espectadores.  

 

1.4 Interação e remediation nas new media 

Ao se considerar que “o meio é a mensagem”, como fez McLuhan 

(1964), pode-se relacionar que, o meio é o ciberespaço, no qual o dispositivo 

da interação torna-se imediato, impregna-se com gêneros híbridos, permitindo 

as produções e criações próprias e exclusivas para esse novo meio.  

O termo interatividade em geral ressalta a participação ativa do 

beneficiário de uma transação de informação. (LÉVY, 1999). 

A interatividade na TV Digital pode ser observada pela:  

■  Interatividade Local: O conteúdo é transmitido unilateralmente 

para o receptor, o qual poderá interagir com os dados que ficam previamente 

armazenados. Um novo fluxo de dados ocorre quando há solicitada de uma 

atualização do serviço. 

■  Interatividade com Canal de Retorno Não-Dedicado: A 

interatividade se dá a partir da troca de informações por uma rede 

independente da TV, como por exemplo, a linha telefônica.  

■  Interatividade com Canal de Retorno Dedicado:  É a possibilidade 

de desenvolvimento de conteúdo por um meio específico, que atuará também 

como um canal de retorno. Para isso, o usuário da TV Digital necessitará de 

antenas receptoras e de antenas transmissoras, para retransmitir o conteúdo 

para um emissor primário. 

           

http://informação/
http://antena/
http://recepção/
http://transmissão/
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            Segundo Manovich (2001) há certos aspectos essenciais da 

interatividade. Para ele, a imersão (novas mídias nos envolvem em múltiplas 

linguagens), a interdisciplinaridade (fusão de formas artísticas com as mídias), 

a própria interatividade (possibilidade de novas relações entre produtores e 

público) e as novas possibilidades narrativas (novas formas de constituir as 

arquiteturas narrativas) determinam significativamente esta mídia emergente. 

Ele faz uma distinção entre novas mídias e cibercultura, isto é, as novas 

mídias, definidas como uma interface para a criação e produção de conteúdo, 

contrapõem-se à cibercultura que observa as novas formas de comunicação na 

rede (redes sociais, blog, vlog, etc).          

            A interatividade permite a possibilidade imediata, criativa e não prevista 

de uma resposta do ponto de vista do relacionamento entre os interatores. Não 

apenas como troca de informação e comunicação, mas, também gerando 

informação e conteúdo. A imprevisibilidade torna-se o ponto forte da interação, 

o emissor não tem como adivinhar, nem “controlar” o que o receptor (que se 

torna emissor e criador de conteúdo), irá gerar como resposta. Claro que 

existem muitos “filtros” de conteúdos antes de serem feito os uploads (“subir” o 

arquivo, para que possa ser disponibilizado online). Mas há muitas “brechas” 

de controle sobre os dados disponibilizados que nunca estarão totalmente 

seguros da intervenção dos usuários que estão sendo chamados de “pró-

consumer” ou de “usuários geradores de conteúdo”. 

TV convencional é associada com a velha ordem de hierarquia de  

controle, com a mídia interativa, o controle é transferido para o 

indivíduo. (BOLTER, GRUSIN, 1999, p. 61). 

Há uma maior possibilidade de interação, os receptores podem 

responder a perguntas em tempo real, consultar diversas informações sobre 

programação, verificar estatísticas durante um jogo, ler notícias do mundo, ver 

dados econômicos, previsão do tempo e serviços de utilidade pública, 

educação, segurança e até mesmo saúde, podendo, inclusive, marcar 

consultas médicas através deste meio digital. 

Os novos dispositivos midiáticos possibilitaram a criação de narrativas 

digitais em formatos diferenciados. Antes eram simples histórias escritas para 
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serem lidas em blogs, e-mails, colunas de portais, etc. Hoje são narrativas 

digitais contadas de maneiras mais complexas, devido aos recursos das mídias 

emergentes, particularmente no caso do streaming. 

Acredita-se que diversos segmentos comunicacionais que antes eram 

alijados do processo de produção e distribuição de conteúdo, agora, passam a 

ter o poder em suas mãos, ou melhor, em suas mentes, criando uma 

inteligência conectiva, e participando do que é chamado espaço público 

midiático. 

Com o hibridismo das tecnologias, a democratização dos meios têm-se 

intensificado, e liberado uma grande força transformada em energia, que acaba 

sendo consumida pelos usuários. Há na rede alguns portais de TV Streaming 

que já funcionam há algum tempo e que, a cada dia mais o usuário pode 

exercer, efetivamente, seu papel de “usuários geradores de conteúdo”.  

 

1.4.1 O processo de remediação (remediation) 

Jay David Bolter e Richard Grusin, escreveram um livro sobre como 

entender as novas mídias (Understanding New Media, 1999), e discutem sobre 

o conceito de remediação (remediation). É a incorporação ou representação de 

uma mídia dentro de outra mídia. Embora vivenciamos uma cultura que quer 

multiplicar seus meios de comunicação, ao mesmo tempo também busca 

apagar todos os vestígios dessa mediação. Um exemplo são os próprios 

Websites de Streaming, que são os mediadores entre o espectador e o gerador 

de conteúdo. O telespectador não está interessado nessa mediação, e sim no 

resultante final, quer o imediatismo, uma forma de ir além da mediação.   

           De acordo com Bolter e Grusin no livro Remediation (1999), as mídias 

estão em contínua transmutação, é considerado um processo que é essencial 

para a mídia. Ela por sua vez  interage constantemente com outros meios de 

comunicação, reproduzindo, substituindo e fazendo outras mudanças. As new 

media, nada mais são do que a recuperação de mídias antigas.  
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1.4.2 Remediação e realidade 

A fim de receber o significado imediatamente, o espectador pode ignorar 

a presença do ato de mediação ou diminuir sua função de representação do 

meio. Quando os pintores de arte moderna escolheram objetos do cotidiano, 

como latas de sopa para representar, eles removeram a mediação. Os 

espectadores recebem o significado imediatamente porque o objeto vem de 

seu mundo "real", não é representativo de algo abstrato. O papel da mídia é 

interver, ou fazer a mediação entre os telespectadores. 

 

1.4.3 Remediação como reforma 

Críticos de mídia permanecem cativados pelo mito modernista do novo, 

eles assumem que as tecnologias digitais, a realidade virtual e a computação 

gráfica devem divorciar-se de seus meios anteriores para formar um novo 

conjunto de princípios estéticos e culturais. Bolter e Grusin oferecem uma 

teoria da mediação para essa Era Digital que desafia essa suposição. A 

argumentação é de que as novas mídias visuais conseguem alcançar seu 

significado cultural precisamente por remeter-se justamente as mídias 

passadas, renovando-se, e remodelando tais meios anteriores, como por 

exemplo a pintura em perspectiva, fotografia, cinema e televisão. Esse 

processo é chamado de remodelar, remediar, remediação, e eles observam 

que as mídias anteriores remodelam as novas mídias digitais. Um exemplo de 

remediação é um filme baseado em um livro, a peça cinematográfica remedia 

ao conto impresso, assim como uma fotografia pode remediar uma pintura, e 

assim por diante. Desfruta-se do que é convencional sem criticá-lo, critica-se o 

que é novo sem desfrutá-lo. (BENJAMIN, 1987). 

 

1.5 Inteligência coletiva nas redes 

Inserido na rede o usuário tem se tornado cada vez mais, algo maior do 

que um simples interator, mas sim um criador, ele cria um discurso, o discurso 

da vida, cria um diálogo, produz algo que dê sentido a esse diálogo e não ao 
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espetáculo do qual estamos acostumados, através da grande mídia, e que não 

nos fazem sentido algum.  As redes interferem diretamente na programação, e 

nesse poder que a sociedade do espetáculo possui. Essa estética do 

espetáculo é tudo aquilo que se opõe a crítica, é um evento que causa um 

certo “barulho”, notoriedade na grande mídia, mas não há reflexão, essa 

incapacidade crítica é a porta de entrada para a estética do espetáculo. Para 

aumentar o nível em relação ao conteúdo da televisão, é fundamental não 

apenas participar, mas também incentivar a sua experimentação no âmbito do 

código televisual. Por sua vez as interações na rede, a criação de conteúdo 

social, e principalmente a rápida propagação pode ser comparada com o rádio. 

O rádio trouxe uma imensa expansão sonora, quando de sua invenção 
e respectivos efeitos, como o envolvimento em profundidade que 
atingia a todos indiscriminadamente, de posse de seus transistores, 
em diferentes lugares do planeta. (MCLUHAN, 1967, p. 45).   

O trabalho mais conhecido de Guy Debord é seu ensaio sobre a 

Sociedade do Espetáculo, suas teorias fazem críticas a problemática no 

espetáculo, ele tem como ponto central, a questão da alienação sofrida em 

consequência das grandes mídias, ele diz ser mais do que uma simples 

descrição de emoções ou aspecto psicológico. Mas que é a consequência  de 

como o modo capitalista organiza a sociedade,  que por sua vez assume novas 

formas e conteúdos. O espetáculo nada mais é que uma forma de dominação 

da burguesia sobre o proletariado, através do espetáculo.  

Posso me gabar de ser um raro exemplo contemporâneo de alguém 
que escreveu sem ser imediatamente desmentido pelos 
acontecimentos (...) não estou me referindo a ser desmentido cem ou 
mil vezes, como os outros, mas a nem uma única vez. Não duvido 
que a confirmação encontrada por todas as minhas teses continue 
até o fim do século, e além dele. Por um simples motivo: compreendi 
os fatores constitutivos do espetáculo (...) considerando o conjunto do 
movimento histórico que pôde edificar esta ordem e que agora 
começa a dissolvê-la. Nesta escala, os anos passados, desde a 
primeira edição do livro foram apenas um momento da sequência 
necessária daquilo que eu havia escrito: o espetáculo aproximou-se 

ainda mais do seu conceito. (DEBORD,1988).     

 Debord nessa época já estava certo, os profissionais do espetáculo 

sempre tiveram um grande poder de influência sobre a sociedade, invadiram e 

conquistaram todos os domínios. Os espetáculos vivenciados e televisonados, 

através das novelas, grandes programas de auditório, assim com influências 

até mesmo na política. O espetáculo é a imagem invertida da sociedade, o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/La_soci%C3%A9t%C3%A9_du_spectacle
http://pt.wikipedia.org/wiki/La_soci%C3%A9t%C3%A9_du_spectacle
http://pt.wikipedia.org/wiki/Burguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proletariado


 35 

espetáculo não é um conjunto de imagens, mas sim as relações sociais entre 

as pessoas, mediadas por imagem. A grande falta de autenticidade, o que 

acaba impedimento o pensamento crítico. O espetáculo ofusca o passado, 

implodindo com o futuro em uma massa indiferenciada, um tipo de interminável  

presença. Assim, o espetáculo impede os indivíduos de perceber que a 

sociedade do espetáculo é apenas um momento na história, que pode ser 

derrubada por uma revolução. (DEBORD, 1988). 

 Lisa Gitelman em seu livro Always Already New (2006), explora a 

novidade das novas mídias, usando exemplos de redes digitais de som, 

desafiando os leitores a pensar sobre as diversas maneiras que a mídia trata 

de assuntos simultâneos e instrumentos de investigação histórica. Ela 

apresenta estudos de casos originais dos primeiros fonógrafos de Edison, 

chegando até a rede digital do Pentágono, a ARPANET. Gitelman aponta 

sugestivamente para semelhanças que fundamentam a definição cultural de 

registros (fonográficos) no fim do século XIX, e a definição de documentos 

(digitais) no final do século XX, e como há similaridade no ato de “guardar”, 

gravar, salvar documentos. 

Registros e documentos  são núcleos de pensamento humanista, há um 

impulso cultural para preservar e interpretar. Gitelman se volta para a rede e 

diz que a história da web já está sendo contada, e, como podemos usar a web, 

para poder produzir as condições de sua própria historicidade. Ela fala sobre a 

necessidade da documentação, do gravar e rever. Vivemos na era do big data, 

com capacidade de armazenamento e transmissão que são medidos não 

apenas em terabytes, mas em petabytes. A coleta de dados é constante, a 

cada “clique” e cada like, estamos armazenado em algum lugar. Não devemos 

pensar em dados como algo natural, mas como uma questão cultural que 

precisa ser gerado, protegido, e interpretado.  
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Capítulo 02 – Tipos de WebTvs 

 Neste capítulo iremos analisar algumas WebTvs, e movimentos nas 

redes sociais que estão servindo de referência para a nossa pesquisa. São 

eles: JustinTv, You Tube, Mídia Ninja e OktoTv. 

 

 2.1 - JustinTv 

Lançada em 2007, a JustinTv foi idealizada por um grupo de investidores 

americanos que já trabalhavam na área de entretenimento e comunicação. 

Alsop Lowie, Tim Draper, Bessemer Venture, e uma empresa investidora a Y 

Combinator,  observavam há algum tempo que o mercado para vídeos online 

on demand estava em constante ascensão, e, a partir disso, conseguiram 

prever um panorama de grande potencial para a transmissão de informação 

online live (ao vivo). O website está no endereço eletrônico http://www.justin.tv. 

Na época, o You Tube já operava e oferecia a possibilidade de criação de 

canais online, mas a distribuição da informação era somente em vídeos 

gravados (on demand). O streaming seria o grande diferencial; seria a inovação 

desse novo portal que passava a ser uma das primeiras plataformas de live 

streaming a ser criada. O lema da empresa é: Justin.tv é o jeito mais fácil de se 

criar seu vídeo ao vivo e mostrar para qualquer um no mundo o que está 

acontecendo agora. (“Justin.tv is the easiest way to create live video and show 

anyone in the world what's happening right now”). E foi assim que, desde sua 

criação, a JustinTv tem ganhado adeptos de diferentes regiões do mundo. Até 

mesmo no Brasil, ela aparece em quarto lugar no ranking.  
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Figura 06 – Ranking com os países que utilizam o site. Fonte: SocialBakers, 2014 

 

O funcionamento do portal não depende apenas da conexão da rede e 

de um bom servidor, já que o JustinTv apropria-se da arqueologia do telefone. 

A questão de “ir e vir”, são dados que vão e voltam, acontece o upload e o 

download de informações, constantemente. Além desses pré-requisitos, eles 

possuem muitas parcerias com empresas para utilização de softwares que 

ajudam para que o streaming ocorra simultâneo, para vários usuários ao 

mesmo tempo, além de uma melhor perfomance e imagem. Cada internauta 

pode criar o seu canal de transmissão live, e após a transmissão os programas 

ficam “guardados” para serem assistidos quando o usuário desejar. Para cada 

transmissão há uma chat box, ou seja, uma caixa de conversação ao lado dos 

vídeos, enquanto o programa é transmitido ao vivo, os espectadores são 

capazes de interagir de imediato com quem está transmitindo uma 

programação. É possivel dar opiniões, participar ao vivo da programação, 

dependendo do canal, isso é algo essencial já que permite a interação e 

permite que o usuário interfira na programação, mudar o rumo do programa, ou 

até mesmo tirar dúvidas, como por exemplo, em alguns programas de culinária, 

ou vídeos educacionais que são tutoriais e permitem se aprender ou fazer 

certas coisas. Além de tudo isso a WebTv JustinTv, tem o poder de se 
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comunicar com o emissor do conteúdo, há a possibilidade de interação com 

outros viewers - usuários que estão assistindo a mesma programação que 

você.  

 

 

Figura 07 – Imagem retirada do site onde é possível observar o chat com a interação dos usuários, pelo 
número de viewers (“espectadores”), é possível observar também quantos usuários estão assistindo no 
momento a programação. 
Fonte:JustinTv, 2014. 

 

A criação do próprio canal é gratuita e aberta para todos, mas há 

também pacotes pagos que oferecem um espaço maior para arquivar 

informações. Permite armazenar media (tamanho de arquivos de vídeo), 

aumenta a qualidade da transmissão, dá liberdade de “postagem” (conteúdo a 

ser transmitido), etc. Com isso há também diversos tipos diferentes de 

internautas, ou seja, tipos diferentes de canais, como esportes, sobre animais, 

natureza, noticiários, entretenimento, conferências, e o que eles chamam de 

lifecaters - usuários que fazem da sua vida diária um canal, um blog em vídeo 

(também conhecido como vlog), um reality show da vida. No portal há regras 

de uso, e de transmissão como, por exemplo, não é permitdo conteúdo com 

temas de ilegalidades, drogas, pornografia e a idade mínima do usuário é 13 

anos.  
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A customização do canal é individual para atender a cada necessidade, 

o internauta não precisa acessar o site host deles, a transmissão pode ser 

redirecionada para seu site particular e, por exemplo, apenas direcionado  para 

o website do usuário no canal JustinTv.  

Uma das características da JustinTv é que ela é um canal patrocinado 

(pago), que apesar de ser “livre” para que os usuários criem e transmitam seus 

próprios conteúdos, é um canal que justifica o sucesso, a continuidade e 

sustentabilidade em função dos anúncios comerciais e seus interesses que 

interferem na transmissão através de pequenos comerciais, (e não na 

programação em si, não no conteúdo). Antes do começo de qualquer 

transmissão, nos intervalos dos programas e no final das transmissões, sempre 

há alguns segundos de propaganda patrocinada, além das propagandas nas 

várias páginas do portal. Ele começou com um investidor e teve um início 

incerto, mas dava sinal de se tornar um portal popular, hoje em dia com os 

patrocínios, e a venda de espaço publicitário, ele, praticamente, é auto-

sustentado.  

Vale ressaltar que o patrocínio não influência de maneira alguma na 

programação, na geração de conteúdo, isso está a total critério de cada “dono” 

de canal, emissor de conteúdo e os programas, em sua grande maioria, não 

são patrocinados e a escolha de repertório só deve seguir as regras de “bom 

convívio” na rede. O conteúdo do JustinTv pode ser classificado, em sua 

grande maioria, como uma programação de entretenimento, mas o que 

predomina são os canais educacionais que produzem tutoriais, nos quais os 

usuários interagem live com e emissor do conteúdo. Canais com curiosidades 

sobre tecnologias e novas mídias também predominam. De fato, pode ser 

considerado um canal colaborativo, pois são usuários da rede que tem 

conhecimento especifico em algo e sentem a necessidade de transmitir seus 

conhecimentos, compartilhá-lo com outras pessoas, e através da interação live, 

trocar conhecimento. Na verdade, o canal é uma produção colaborativa de 

conhecimento, considerando que são diversos usuários interagindo e 

compartilhando suas experiências. São canais com bons conteúdo e que 

necessitam de tempo e concentração dos internautas para serem assistidos. 

Algo que delimita os usuários pela faixa etária dos 15 aos 30 anos.  
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Esse portal não é apenas interativo por causa do streaming, ele deixa 

seu código fonte aberto e as maneiras de interação durante a transmissão dão 

a liberdade de se gerar conteúdo. Eles possuem o sistema open source, no 

qual o usuário pode fazer modificações para conseguir melhorias, e até mesmo 

para a criação de novos  aplicativos (app). Um dos mais famosos é o camtweet 

que é uma câmera para chat live por vídeo no Twitter. Junto com este 

aplicativo foi criado também um widget que é um aplicativo de tela para 

computadores Mac, onde uma função pode ser habilitada por uma pequena 

janela para se assistir a programação ao vivo.  

JustinTV é colaborativa até mesmo em sua plataforma. Eles diferenciam-

se pelo seu API - Application Programming Interface que é uma aplicação que 

faz os componentes dos softwares interagirem entre si, facilitando o trabalho da 

programação gráfica para o internauta. Os componentes da interface 

geralmente são librarys, (bibliotecas lotadas de comandos pré-prontos), que 

contém variáveis, routines e estruturas de dados. Geralmente, essas 

intervenções computacionais servem para a melhoria da arquitetura e 

compartilhamento de informação, pois, podem, dinamicamente, ser “postado” 

“compartilhados” em multiplataformas. 

 

Figura 08 – Imagem da Home Page (página inicial) do portal JustinTv. É possível observar uma 

propaganda do Netflix, um portal pago de transmissão de séries e vídeos. 2014 
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 2.1.1 - JustinTv em números 

            Atualmente, o portal de transmissão conta com 10.253 canais ao vivo 

que são transmitidos em 250 países e são mais de 300 milhões de live 

streaming por mês. Em fevereiro de 2013 a central de pesquisas americana 

Comscore apontou que a audiência da JustinTv era maior que a do You Tube 

dentro no território americano. Eles não param de crescer e uma de suas 

frases mais marcantes é “The Future of Video is Live”, ou seja, “O Futuro para 

o Vídeo é ao Vivo. 

 

Figura 09 - Ranking do portal JustinTv em relação a outros sites, a nível global e no território americano. 

Fonte: Alexa, 2014. 

 

 

Figura 10 – Interesse regional pelo JustinTv dentro dos Estados Unidos. Fonte: GoogleTrends, 2014. 
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Figura 11 – Gráfico no qual mostra que a procura pelo site JustinTv tem aumentado. Fonte: SocialBakers, 

2014. 

  

 No mês de julho de 2014, o JustinTv afirmou por meio de um 

comunicado que sua capacidade de armazenamento está ficando escassa, o 

que também está dificultando a velocidade de upload para as transmissões ao 

vivo. Eles perceberam que a maioria dos arquivos, vídeos armazenados não 

estão sendo assistidos, raramente há usuários que voltam a ver um vídeo. Esta 

informação foi essencial para melhor comprender como o serviço deles está 

sendo usado. 

            Uma coisa eles deixam claro, a JustinTv é uma “casa” para 

transmissões ao vivo. Os espectadores procuram a JustinTv porque querem 

consumir conteúdo live e interagir com suas comunidades em tempo real. Eles 

compreendem a importância do arquivamento, que é um elemento muito 

importante, e que há alguns membros da comunidade que gostam de 

recuperar, e rever uma transmissão passada, no entanto, como ele é um site 

de vídeo ao vivo, eles resolveram focar a prestação de serviço em sistema de 

transmissão de vídeo live, já que esta forma de transmissão tem sido muito 
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procurada.  

 

 2.2 – You Tube 

O YouTube foi fundado em fevereiro de 2005 por Chad Hurley, Steve 

Chen e Jawed Karim, na cidade de San Mateo na Califórnia, Estados Unidos. E 

popularizou-se rapidamente em todo o território norte-americano. Em 2008 era 

conhecido no mundo como um canal de internet para se disponibilizar vídeos.  

A palavra YouTube traduzido para o português significa algo como “Você no 

tubo”, ou “Você na televisão” uma alusão ao tubo de imagem na TV. A frase 

“Broadcast Yourself”, conhecida entre os usuários,  pode ser traduzida como 

“transmita você mesmo”. O site está no seguinte endereço eletrônico 

http://www.youtube.com. 

 O rápido sucesso do website popularizou o serviço e milhares de 

pessoas passaram a utilizar o produto e deixaram de ser usuários "anônimos" 

para conquistar um novo espaço "sóciocibernético" multimidiático, com seus 

vídeos. Os usuários começaram a produzir pequenos vídeos e, em virtude do 

sucesso,  sentiram-se à vontade para produzir mais vídeos, ou darem 

continuidade ao anterior, o que chamamos de websérie, já que o público por 

sua vez, se sentiu à vontade para comentar e compartilhar os vídeos. 

 Em relação ao campo do audiovisual, foi criada uma votação dos 

melhores vídeos, como uma premiação do Oscar, para o YouTube, tendo 

como categorias: melhor vídeo de comédia, melhor vídeo fofinho, melhor 

vídeoclipe e, assim por diante com esses incentivos, os usuários passaram a 

se sentir ainda mais estimulados à dar continuidade de suas produções. 

 Surgiu assim, uma nova maneira de se fazer vídeo, mas os novos 

usuários têm como matéria-prima, as mídias antigas; todo o repertório 

acumulado é usado de uma maneira inusitada, uma produção cultural de 

vídeos que já ocupa um enorme espaço na vida das pessoas.   

               Como todo site, o You Tube também tem suas regras de uso, tais 

como não compartilhar nudez, nem pornografia, conteúdos que infrinjam a lei, 
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ou direitos autorais, regras bem semelhantes ao do JustinTv. Outro aspecto 

similar é que é um canal onde qualquer usuário, com acesso a Internet, pode 

fazer seu cadastro no site e criar seu próprio canal sobre o tema que desejar 

sem infringir as regras de “convívio” online. 

                O You Tube começou como sendo um canal com vídeos apenas on 

demand, ou seja, são vídeos que o usuário tem a necessidade de fazer o 

upload, subir no servidor para que ele fique “hospedado” , e, ai sim, ser 

compartilhado e assistido pelo mundo. Recentemente eles começaram a fazer 

testes de transmissões live, primeiramente aberta para um grupo seleto de 

usuários, apenas aqueles que tinham bastante audiência, e logo após essa 

função ficou disponível para todos os usuários. 

                As programações live permitem o uso de várias câmeras e com 

ângulos diferentes, inserção de propagandas e closed caption, assim como faz 

a transmissão para qualquer dispositivo (computado, celular, tablet), e em 

todas as qualidades disponíveis, que também são presentes nos vídeos on 

demand, e tem possibilidade de voltar a qualquer minuto da programação, caso 

você tenha perdido o início do vídeo. 

O The Wall Street Journal fez um editorial (2014), a respeito dessa nova 

função do You Tube e essa fonte garante que a empresa irá reorganizar a 

página inicial, criando canais dedicados a diversos assuntos. A intenção é 

transformar em um canal convencional de televisão, sem abrir mão dos seus 

usuários assíduos gerando e transmitindo conteúdo, mas a ideia do You Tube 

é trazer várias horas de programação com produção profissional e original por 

semana. Segundo o jornal são 100 milhões de dólares que serão investidos em 

uma programação original, criada especificamente para o site. 

Assim como o JustinTv, o You Tube também transmite propagandas e 

os vídeos podem ter patrocínios, seu início deu-se por investimento pessoal de 

um pequeno grupo, mas o espaço para propaganda logo foi preenchido, 

grande parte da renda do portal é proveniente de anunciantes, cada vez mais 

as marcas se sentem a vontade para anunciar no You Tube, e, diferente do 

JustinTv onde a propaganda não interfere no conteúdo, no You Tube as 

propagandas são relacionadas aos vídeos, parecida com a televisão 
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convencional. Ele tem conteúdos voltados para promover alguma marca, como 

por exemplo o canal de humor “Porta dos Fundos”, que dentro de suas 

esquetes incorporam a propaganda de alguma marca. 

Os usuários do You Tube são diferentes dos usuários do portal JustinTv. 

Este último requer um pouco mais de concentração e mais tempo para assistir 

e interagir com o conteúdo. Já, o You Tube, é um pouco mais “popular” que o 

JustinTv e, seu público busca vídeos rápidos e humorísticos, embora ele 

também tenha canais educacionais, e com tutoriais, mas a grande maioria de 

seus vídeos são para puro entretenimento, vídeos rápidos e com humor. A 

programação é feita para ser assistida durante o dia de trabalho, para 

“descontrair”, ou no fim da tarde ao chegar em casa e compartilhar com 

amigos. 

A programação live do You Tube ainda não é muito conhecida, e nem 

muito utilizada pelos usuários, a maioria dos canais live observados, são 

telejornais bem produzidos de redes internacionais conhecidas. 

 

 2.2.1 – You Tube em números 

 O YouTube foi eleito pela revista Time, como a melhor invenção do ano 

de 2006, sendo que o website está "no ar" desde fevereiro de 2005, mas 

apenas em 2006 conquistou um público de números exorbitantes, e conseguiu 

chamar tanta atenção que, em outubro de 2006 o website foi comprado pelo 

Google. Seus acessos diários chegam na casa dos milhões, em termos 

mundiais, facilitados a partir de junho de 2007 pelas versões em português, 

italiano, francês entre tantos. A faixa etária dos usuários varia dos 12 aos 40 

anos, sendo que 44% são mulheres e 56% homens, (dados obtidos em 

novembro/2008).  
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Figura 12 – Os três sites mais visitados pelo mundo, You Tube ocupa o terceiro lugar. Fonte: Google 

Trends, 2014. 

 

 

Figura 13 – Estatística de audiência fornecida pelo próprio portal. Fonte: You Tube, 2010. 
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Figura 14 – Audiência mostrada por região do planeta. É possível ver também o rankings que o site ocupa 

nos país, por exemplo, podemos ver que o Brasil está em quinto lugar no mundo e dentro do país é o 

quarto web site mais visitado. Fonte Google Trends, 2014. 
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 Figura 15 – Infografia que  comprovam a popularidade do site, assim como a faixa etária, e o 

número de acessos novos. Fonte: Design Infographics, 2013. 
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Figura 16 – Infografia que  comprovam a popularidade do site, assim como as interfaces mais utilizadas 

para o acesso e onde vemos que o humor é o gênero de maior sucesso. Fonte: Design Infographics, 

2013. 
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2.3 – Hulu  

O portal Hulu foi criado para competir com as amadoras webséries do 

You Tube. É uma união dos grupos NBCUniversal Grupo Television (Comcast),  

Fox Broadcasting Company (21st Century Fox) e  da Disney-ABC Television 

Group (The Walt Disney Company). O site está no seguinte endereço 

eletrônico http://www.hulu.com. 

              Eles tem um financiamento da Providence Equity Partners, o 

proprietário da Newport Television, que fez um investimento de $ 100 milhões 

em ações nos EUA. Desde o início de sua criação o foco sempre foi o modelo 

de televisão convencional focando a estética do espetáculo que produz 

progamas em grandes estúdios. A Hulu nada mais é do que uma TV em outra 

plataforma.       

                Quando o website entrou no ar, era somente um anúncio, sem 

conteúdo. Era um convite para que os usuários  pudessem deixar seus 

endereços de e-mail para o próximo teste beta.  Em outubro de 2008, Hulu 

começou o teste beta privado apenas para usuários cadastrados, e, 

posteriormente, permitiu aos usuários convidar amigos. A Hulu teve seu auge 

do conhecimento quando fez um anúncio do site durante a transmissão da 

NBC do Super Bowl XLIII, famoso campeonato de futebol americano que é um 

dos esportes mais populares nos Estados Unidos. O programa possui muita 

audiência e a campanha publicitária a que nos referimos era um anúncio 

estrelado por um ator conhecido, o Alec Baldwin intitulado "Alec em Huluwood", 

um trocadilho com a palavra Hollywood, conhecido por seus grandes estúdios 

cinematográficos.  
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Figura 17 – Página inicial do site Hulu, mostrando um “cartaz” de uma de suas produções originais, e 

também é possível observar o patrocinador, 2014. 

 

 O Hulu é um serviço de vídeo online, do tipo premium, eles se auto 

definem, como um portal de espetáculos, apesar de possuírem conteúdo 

próprio, no entanto realizam programas que são cópias do que a televisão 

normal oferece. A experiência do usuário Hulu é focada na qualidade e 

conveniência, e se esforçam para criar a melhor experiência possível de vídeo 

online.  

            Assim, como os outros modelos You Tube e JustinTv eles possuem 

patrocinadores e realizam propaganda durante a programação e por todo o 

site, por meio de links e banners, interferindo na programação. Apesar disso o 

Hulu é gratuito e a transmissão é live. Hulu dá aos anunciantes a oportunidade 

de associar suas marcas a programação e se conectar com os consumidores. 

É possivel perceber que essa é a maior diferença desse portal, os internautas 

são considerados apenas consumidores e não interatores. Outra característica 

desse portal é que sua programação é restrita ao território americano apenas.   
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Figura 18 – Web site Hulu: mensagem quando o usuário que não está no território americano tenta 

acessar seu conteúdo, 2014. 

 

2.3.1 – Hulu em números 

            A Comscore empresa que faz pesquisas sobre popularidade, acesso, 

cotação no mercado a respeito de diversas outras empresas, anunciou que em 

janeiro de 2009 o  fluxo mensal de vídeos atingiu 903 milhões, mais de três 

vezes o valor de um ano antes, perdendo apenas para o You Tube, no quesito 

audiência em vídeos. 

            Mas a partir de junho de 2010 esses números não foram tão bons, a 

Hulu caiu de 43,5 milhões de visitantes para 24 milhões em um único mês, e a 

audiência continuou em declínio, caindo para 19 milhões de visitantes em 

dezembro de 2011, e depois para 12 milhões em agosto de 2012.  

           Uma das explicações para essas quedas é a clara falta de interesse do 

usuário de assistir conteúdo produzido, seguindo o padrão da televisão 

convencional, sem poder interagir. O usuário que hoje frequenta as redes 

apresenta-se como um indivíduo que gosta de produzir seu próprio conteúdo, 

criar diálogo, compartilhar informações com os demais usuários transformando 

a rede. 
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Figura 19 – Gráfico mostrando o nível de acesso dos usuários ao portal, e como está em declínio. Fonte: 

Google Trends, 2014. 

 

 

 

Figura 20 – Gráfico que demonstra como está o site a nível global e no território americano. É possivel 

observar também como está o acesso, em altas e baixas. Fonte: Alexa, 2014. 
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2.4 Mídia Ninja 

 Criado pelo jornalista Bruno Torturra e pelos midiativistas (que também 

fazem parte do movimento ativista “Fora do Eixo”), Rafael Vilela, Felipe 

Peçanha, Pablo Capilé, além de outros colaboradores e de outros coletivos. 

Mídia Ninja é um grupo formado em 2011, através da Pós-TV, que é a mídia 

digital do grupo Fora do Eixo. O endereço eletrônico é http://midianinja.org/. 

Ninja é uma sigla para Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação. Sua 

atuação é, exclusivamente, conhecida pelas questões de ativismo sociopolítico, 

e eles se definem como uma alternativa à imprensa tradicional, o grupo teve 

grande notoriedade durante as manifestações de junho de 2013 no Brasil, mas 

também fizeram coberturas ao vivo da situação das aldeias Guarani-Kaiowá, 

no Mato Grosso do Sul em 2012. 

A estrutura de funcionamento da Mídia Ninja, é a descentralização e 

eles fazem uso de redes sociais, principal do facebook para rápida divulgação 

de notícias, suas transmissões incluem coberturas ao vivo de manifestações e 

eventos de interesse público e sociopolíticos. Suas transmissões são imagens 

totalmente distorcidas, e “manchadas”, são imagens de pessoas andando, por 

muitas vezes correndo, geralmente não são imagens claras, ou preocupas com 

quaisquer tipo de estética. Mas são live streaming, utilizam câmeras de 

celulares para a transmissão e possuem o que chamam de “unidade móvel”, 

que é montado em um carrinho de supermercado. 

            A Mídia Ninja nunca alcançou altos níveis de audiência em suas 

transmissões live, cercados de polêmicas, e ocasionais prisões de alguns 

membros. De fato, o interesse do público pelas transmissões é somente 

durante manifestações, onde há o caos, fora dessas situações eles não 

possuem apelo social e a audiência é pequena. Assim mesmo, seu 

crescimento foi rápido e a disseminação de suas informações pela Internet 

foram notáveis, chamando atenção até mesmo de estudiosos americanos 

como o Richard Grusin em seu texto The Dark Side of the Media. 

            Eles fazem parte da contracultura, fazem contestações sociais, vão 

contra os valores tradicionais da sociedade e da estética do espetáculo; são 

contra o jornalismo do espetáculo que aliena a população, esse ciberativismo 

http://midianinja.org/
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como é conhecido, quebra barreiras e muda maneiras de se pensar a respeito 

de certos assuntos. É a cultura underground rompendo com os hábitos da 

grande mídia. Foi se a época dos fanzines e flyers, revistas e panfletos que 

veiculavam “contra-idéias”, opiniões opostas a da grande e tradicional mídia e, 

até hoje, eles buscam novos valores, e a libertação das amarras tradicionais. 

Tendo a tecnologia como sua aliada, a Midia Ninja consegue mostrar de dentro 

das manifestações outras realidades e opiniões que o jornalismo do espetáculo 

geralmente não mostra.  

 

Figura 21 -  Imagem retirada da página principal do grupo Midia Ninja, 2014. 

 

Figura 22 – Gráfico que mostra o interesse e procura pela transmissão live. É possivel observar que o 

pico maior de procura foi em 2013, devido as manifestações de junho no Brasil. Fonte: Google Trends, 

2014. 
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            Para suas transmissões Midia Ninja utiliza-se de um site próprio para 

esse tipo de transmissão através de celulares. É chamado de TwitCasting e foi 

criado em 2010. Não está muito preocupado com relação à qualidade das 

imagens, mas sim com a transmissão de conteúdo. O portal funciona por meio 

da divulgação dos usuários que enviam vídeos e, quanto mais vídeos live é 

disponibilizado, mais audiência e mais divulgação o canal recebe.  

            A interação funciona de maneira semelhante aos outros portais e isso 

acontece por meio de chat box e mensagens que os internautas podem 

mandar em tempo real, compartilhando suas opiniões, debatendo com os 

outros internautas sobre as imagens que estavam assistindo, e com quem está 

transmitindo. 

 

Figura 23 – Imagem de uma transmissão live do Midia Ninja, observa-se o número de pessoas que estão 

assistindo, assim como por qual dispositivo estão transmitindo, e ao lado o chat box com a interação dos 

usuários. 2014. 

 

Figura 24 – Perfil do Midia Ninja de transmissão live no portal Twitcasting. 2014. 
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Figura 25– Perfil do Midia Ninja mostrando todos o seus vídeos que tiveram transmissão live e ficam 

armazenados no site para consultas posteriores. 2014 

 

2.5 – OktoTv 

É um canal online colaborativo Austríaco. Criado em 2005, pelos 

professores universitários Thomas A. Bauer, Peter Huemer, Armin Thurnhr, 

Wolfgang Zeglovtis, Robert Stachel, Astrid Zimmermann e Virgil Wildrich. É 

uma TV online local, mas com transmissão para o mundo. Sua programação é 

diversificada e a grade de horários contém noticiários locais, entretenimento, 

politica, etc. Também foca sua produção em material educacional, tanto na 
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programação como no modo de fazer. O canal oferece cursos variados de 

produção em seus estúdios próprio. De fato, é um centro de treinamento aberto 

para quem queria contribuir ou aprender, chamado de projeto intercultural. 

Os formatos dos programas são diversos e abrangentes, como é de se 

esperar de uma estação urbana, como eles se identificam. Há também regras 

rígidas de “bom convívio”, não pode haver nenhum tipo de propaganda, seja 

comercial ou política. Seu principal intuito é mostrar a comunidade para ela 

própria, por meio de programas locais, onde a interação dos moradores vai 

além da interação online, mas é uma interação direta da própria comunidade 

que “dá vida” a TV, a programação é feita pela própria comunidade. 

Há dias específicos para projetos socioculturais, por exemplo, o dia do 

idoso, no qual, parte da programação, não somente é dedicada a eles, mas 

também é produzida por eles. Há também projetos com adolescentes e 

crianças. Estima-se que 1.000 pessoas por ano passam pelo treinamento.  

O intuito do canal é levar a comunidade a oportunidade de se comunicar, 

falar dos problemas, soluções, e até mesmo eventos e entretenimento local. A 

equipe da OktoTv oferece o know how, de como fazer os programas, como 

produzi-los, em todas as suas etapas. Desde a roteirização, pré-produção, 

produção live, manuseio de equipamentos de luz, vídeo e áudio, treinamento 

de locução e vídeo-jornalismo, enquadramento, operação de todos os 

equipamentos, e como é feito o live streaming. Eles oferecem toda a 

infraestrutura técnica, o estúdio, equipamentos, etc. São livres de patrocínios e 

quaisquer tipo de propaganda. É um canal feito pelo “povo” para o “povo”, 

como se definem. É custeada pelo subsidio da cidade de Viena.  

Também possui vários cursos a nível universitário, que tornaram-se 

estágios essenciais para algumas faculdades locais, nos cursos de teatro, 

jornalismo e comunicação, o intuito é que os alunos tenham contato real de 

experiência com vídeo, tv, produção,  equipamentos, etc. 
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Figura 26 – Imagem do site com uma transmissão live. 2014. 

 

 A OktoTv é transmitida em toda a Áustria na rede pública de canais, e 

também tem transmissão ao vivo na Internet. É uma televisão comunitária sem 

fins lucrativos, sem partipação de quaisquer tipo de anunciantes, 

patrocinadores e propagandas, nada interfere na sua programação, nenhum 

interesse exterior comercial ou político, apesar de receber parte de seu 

financiamento do governo de Viena, mas são  financiados, principalmente, por 

doações da própria cidade de Viena. 

A OktoTv pode ser considerada uma TV social, TV colaborativa, TV da 

comunidade. É um estilo de TV com um modelo “popular”, de grande apelo 

social. Ela lembra o conceito do rádio e de ser a voz do povo, representar, e 

ser feita pela comunidade.  
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Figura 27 – Gráfico mostra a audiência da Okto Tv, e como ela é estável. Fonte: Google Trends, 2014. 

 

 

Figura 28 – É possivel observar nesse mapa geográfico que a aceitação da Okto Tv é total, e local. Fonte: 

Google Trends, 2014. 

 

Seu sucesso local pode ser explicado justamente por seu modo de “se 

fazer televisão”, com a participação ativa da comunidade, gerando, produzindo 

e criando veracidade. Quanto mais local é a programação, mais global ela se 

torna. Apesar de ser pequena e conhecida a transmissão é feita apenas para a 

cidade de Viena, é isso que faz a OktoTv ter tantos espectadores e 

colaboradores ativos. 
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Capítulo 03 - Análise de Caso: EcoTv a precursora da ParatyTv 

 

3.1 - EcoTv 

EcoTv era um canal comunitário local na cidade de Paraty, foi fundado 

no final dos anos 80, estima-se que o projeto começou por volta de 1987, mas 

somente em 1989 que acontece a concretização da proposta. Na época, em 

Paraty não havia  antenas de transmissão ainda, a programação era 

disponibilizada através de satélite. Um dos grandes nomes no processo de 

concepção da EcoTv foi Maurice Capovilla, cineasta, uma das pessoas que 

começou a dar forma ao projeto de uma TV comunitária, no entanto, quem 

comprou a ideia foi Umberto Moro, também cineasta. A EcoTv teve um papel 

muito importante como meio de comunicação na região. No início, a aceitação 

foi um tanto quanto difícil, era  algo muito inovador e diferente do que se 

produzia na área de televisão.  

Após um breve período a comunidade passou a aceitar e participar da 

programação, e até mesmo cobrar sobre quando seria transmitida uma 

programação nova. Desde então, ela passou a ser de extrema importância na 

região e se tornou reconhecida por toda a cidade , não apenas em Paraty, mas 

também em Angra dos Reis, e onde chega o sinal, já que era transmitida 

também para toda a região. Funcionou também como um “equipamento” de 

educação, para a população local e  para os turistas. O canal tornou-se 

essencial para a preservação e a valorização do patrimônio paratiense.  

O canal atingiu grandes picos de audiência, inclusive, em Paraty e 

região. A EcoTv chegou a disputar o horário nobre com a televisão aberta. O 

objetivo da EcoTv sempre foi de mostrar, para a comunidade, a própria 

comunidade. Ela levava para as casas dos paratienses os personagens, as 

notícias e informações locais.  

O conteúdo do canal era variado,  dava notícias de última hora, sobre 

cultura, cobertura de eventos locais e tinha uma programação infantil muito 

interessante. Desde seu primórdio foi um canal educativo e comunitário, 
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considerado um patrimônio cultural da cidade de Paraty. O canal teve grande 

atuação na cidade e promoveu mudanças significativas.  

Em 1989 ninguém sabia ao certo o que seria a EcoTv, era apenas um 

projeto que tinha um grande potencial e, seus idealizadores estavam em busca 

de apoios, e financiamentos. Na época, a antena para a transmissão das 

informações foi a própria equipe da EcoTv que providenciou com a ajuda do 

prefeito, porque o fato de ter uma antena em Paraty significava um grande 

avanço, não somente tecnológico, mas também era um fato de 

desenvolvimento local, era o inicío de um “novo momento” para Paraty, que, 

com isso, iria possibilitar a implantação de outras antenas para a região, já que 

a transmissão, até esse momento, era feita somente por satélites.  

Nesse início de EcoTv, toda a conexão, todo o cabiamento necessário 

para a transmissão, a montagem das ilhas, foi realizado pelo grupo que estava 

tentando criar o projeto. Durante um ano inteiro, toda a programação foi 

simulada, mas não ia ao ar, a transmissão ainda não existia, funcionou como 

experiência para o que viria depois. Os criadores da EcoTv pretendiam, com 

isso, verificar a possibilidade de se manter um canal de TV comunitária 

realizando a programação sem interrupção, era um teste. De fato, logo que ela 

entrou no ar o sucesso foi imenso. Quando a transmissão da Rede Globo, via 

satélite, saia do ar e entrava a transmissão local, Paraty perdia  o sinal e nada  

era transmitido, acontecia uma interrupção na programação  e a tela da TV 

ficava preta . Foi nesse momento que a  EcoTv fez sua estréia com o 

EcoJornal. Após 5 meses de transmissão da programação da EcoTv, a Rede 

Globo percebeu o que estava acontecendo e passou a transmitir a sua 

programação na integra para Paraty, com isso começou a concorrência. 

Carlos Alberto Silva, mais conhecido pelo apelido de “Dinho” é um dos 

grandes nomes da EcoTv, ele ajudou  a “dar vida” a esse canal local 

comunitário.  Na época ele foi convidado pelo próprio Maurice Capovilla, 

também conhecido como Capô, para ajudar a realizar a programação da TV, 

primeiramente por ser alguém do local e, em segundo lugar, por já  ter um 

conhecido básico na área audiovisual, como cinegrafista. A equipe da EcoTv 

sentiu necessidade de mandar Dinho para Cuba, onde ele passou por diversas 
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oficinas, de vídeo, áudio, noções de câmera, telejornal, etc. Foram 3 meses 

estudando, aprendendo e compartilhando conhecimento, na escola de cinema 

e TV Cubana. Dinho relatou que a teoria “fluia” naturalmente durante as aulas 

práticas. Enquanto o alunos assimilavam a prática, o conhecimento teórico era 

transmitido. Nas aulas práticas o aprendizado era mais rápido e compartilhado. 

Essa nada mais é do que a metodologia de ensino do Paulo Freire, é a 

pedagogia da autonomia. O aluno nada mais é do que um educando, ele 

assimila o objeto de estudo fazendo uso da prática dialética com a sua 

realidade, ou seja, segue seu próprio caminho, cria seu próprio método de 

ensino, tem autonomia. 

No fim desses três meses  o resultado foi transformado em um 

documentário sobre a estadia e a experiência que Dinho teve em Cuba. E, 

quando voltou para Paraty, ele teve a oportunidade de compartilhar seu 

conhecimento com outras pessoas , para dar mais qualidade a EcoTv e criar o 

conteúdo que seria transmitido na região. .  

Esse era, justamente, o próximo grande passo a ser dado, visto que 

Paraty não era uma cidade violenta. Não se poderia basear a programação em 

um jornalismo sensacionalista e as pautas de matérias deveriam ser outras, 

não aconteciam roubos, assassinatos, ou desastres para serem noticiados. 

Então, a programação a ser criada tinham que ser extremamente criativa, por 

outro lado, Paraty, por sorte, é uma cidade pequena, mas com muitos 

personagens diferentes na comunidade, e então a programação ficou repleta 

de histórias locais. Dinho relata que no começo da transmissão foram 

realizados vários pequenos documentários sobre a comunidade, a cidadania, e 

seus personagens. Acontecia muita manifestação sobre o lixo, educação 

ambiental, preservação da floresta e do mangue. 

 No começo a EcoTv foi vista como um “ser” estranho entrando na 

comunidade, mas, com o tempo, sua importância foi sendo reconhecida, e a 

população foi “aprendendo” a se comunicar em frente as câmeras e, assim, 

poderia compartilhar de maneira clara o seu conhecimento sobre o local. Em 

uma das reportagens com a equipe de rua, Dinho observou um grupo de 

crianças brincando com caixas de papelão, ao se aproximar da equipe mirim, 
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pode ver que as crianças estavam brincando de EcoTv, ou seja, por ser algo 

inovador na cidade as crianças começaram a querer incorporar a cultura da TV 

em seu cotidiano. Com isso foi criada uma programação não apenas para os 

pequenos, mas feito por eles, e então, várias mini TVs foram criadas, a TV 

Loucura, TV Rala Coco, etc, e a cada semana isso era filmado. 

No começo era feito uma espécie de making of do programa das 

crianças. Dinho fazia a gravação por trás das câmeras das crianças que faziam 

seus próprios programas na rua. Com o passar do tempo isso foi levado para o 

estúdio, as crianças passaram a interagir com um manipulador local de 

bonecos, e, a cada semana, um novo grupo de crianças fazia a sua 

programação na EcoTv. Era possível notar que cada sala de aula tinha seu 

próprio grupo de TV, e que todos gostariam de participar, interagir e criar. Ao 

invés de sair da escola e ir para a rua, as crianças iam para o estúdio na parte 

da tarde, e essa atividade acabou tornando-se uma segunda escola. 

            Sobre a questão política local, Dinho declara que a EcoTv passou a ser 

um veículo que esclarecia as ações dos políticos, as pessoas da cidade 

começaram a participar mais dessas questões, assim como começaram a 

expor mais seus problemas, ir em busca de soluções, e compartilhar e ver 

também, a situação de outras pessoas, o que de certa maneira afetou 

significativamente na política e nas ações dos governantes locais. Através da 

EcoTv a população pode expressar qualidades da cidade, mas também as 

insatisfações. 

            Quando Dinho saiu da EcoTv para atuar fora da cidade como 

cinegrafista, até mesmo por ser conhecido pela cidade, as pessoas sentiram 

uma diferença na forma de registrar as tomadas de câmera, era um olhar 

diferente para captar a comunidade, a visão dele era marcante. Para Dinho, a 

EcoTv tinha grandes chances para se tornar como a escola de cinema de Cuba 

em Paraty,  pois a EcoTv nada mais era do que uma escola para a 

comunidade. O audiovisual despertava a mente dos jovens na cidade, e 

quando a EcoTv acabou ele afirma que a cidade passou a se sentir orfã, 

praticamente era como se tivesse acabado a cidadania de Paray e as pessoas 

já não se conheciam direito, não sabiam mais o que estava acontecendo. De 
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fato, a EcoTv  tornou-se uma ferramenta importante que contribuía com a 

cidadania de Paraty. 

            Lia Capovilla, filha do cineasta Capô, contribuiu muito para que desse 

certo a EcoTv. Ela entrou na TV quando já estava quase em operação, ela 

comenta que aprendeu tanto quanto ensinou, que aconteceu um 

compartilhamento de conhecimento, todo mundo deveria saber fazer tudo 

porque a equipe era pequena. O dinheiro também era pouco, desde o começo 

o apoio ao desenvolvimento da programação da TV não era suficiente para 

pagar seu desenvolvimento, nem era para se ter uma equipe grande, então 

todos tinham que saber todas as funções para não pesar na folha de 

pagamento. Outra característica que deixava a EcoTv extremamente local era 

a temática abordada pela programação do canal,  os temas que eram 

totalmente locais e as pessoas que trabalhavam na EcoTv, somente pessoas 

da região, poucas eram de fora, na verdade, eram pessoas que vieram de fora 

da cidade e compraram a ideia. Passaram a viver por ali para poder 

compartilhar da vivência local.  

Em relação à programação da EcoTv começou com um jornal sobre as 

notícias locais diárias, e a transmissão era ao vivo, assim como as entrevistas, 

e a interação com os espectadores nas ruas. Aos sábados foi criado um 

programa que tinha o título de “Comunique-se”. Tratava-se de um link 

(conexão), com a emissora de Angra dos Reis, para criar um diálogo aberto 

que fosse mediado, e a população de ambas as cidades pudessem discutir ao 

vivo os problemas locais. Não apenas debater, mas conseguir chegar a uma 

solução juntos.  

Outro programa que obteve grande sucesso era a Revistinha do Ecolino, 

que era um programa infantil, realizado pelas crianças da escola pública de 

Paraty. Esse programa foi uma evolução das brincadeiras de rua, e a partir das 

“brincadeiras de TV”, e dos making of realizado pela equipe da própria TV. 
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Figura 29 – Imagem do programa infantil “Revistinha do Ecolino” com a  participação  de crianças de uma 

escola pública local, e de um manipulador de bonecos. Fonte: Acervo EcoTv, 1994. 

 

O EcoJornal era um noticiário diário de 20 minutos. Alí eram exibidos os 

principais fatos da região da Costa Verde (Angra e Paraty). O jornal era dividido 

ao meio, uma matéria era gravada em Paraty e a outra em Angra dos Reis, e, 

dessa maneira, ambos eram assistidos na região. Foi um dos programas de 

maior audiência e um dos mais importantes, pois era o noticiário que entrava 

no ar quando o sinal da Rede Globo saia. Aconteciam transmissões ao vivo de 

campeonatos esportivos, carnavais, festas tradicionais, e tudo mais que a 

cidade oferecia.  Eles tinham mais tempo também para fazer uma matéria um 

pouco mais elaborada. Porque não tinham o intervalo comercial. 

Já a TV Bairro era uma transmissão ao vivo semanal que, em cada vez 

apresentava um bairro diferente da região, relatando e apresentando os 

principais problemas. Eles eram apresentados para todos e as soluções 

vinham com o tempo e era pensado pela própria comunidade fazendo uso de 

sua cidadania. E, assim a população podia cobrar de seus governantes 

melhores condições de vida. Mas não eram apenas os problemas que eram 
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discutidos, assuntos sobre a fauna e flora local, preservação ambiental, 

qualidades de vida nos locais, ou, até mesmo, as qualidades das pessoas 

locais. 

 

 

Figura 30 – Imagem fotografada de uma televisão exibindo o EcoJornal. Fonte: Acervo EcoTv, 1993. 

 

Figura 31 -  Foto de registro dos antigos estúdios da EcoTv. Fonte: Acervo EcoTv, 1993. 
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A EcoTv foi extinta no ano de 2000. Apesar de ser uma boa ideia que 

tinha um reconhecimento e apoio da comunidade, ela ainda era um canal 

educativo e comunitário e tinha pouco apoio financeiro, dentre eles podemos 

destacar a Eletronuclear e a Petrobrás. Rapidamente os equipamentos foram 

sucateando e, o que vinha crescendo e dando bons resultados, infelizmente 

ficou obsoleto. 

A Fundação Boas Novas de Televisão que administrava dezenas de 

emissoras em todo Brasil, assumiu a concessão das unidades da EcoTv 

(Paraty, Angra, Cabo Frio e Barra da Tijuca) com a missão de incentivar os 

trabalhos que já eram desenvolvidos e reconhecidos, como, por exemplo, o 

noticiário diário, as entrevistas com a população e a programação infantil. Após 

um ano dessa concessão, os funcionários foram todos demitidos ao mesmo 

tempo, os serviços de luz e telefone foram cortados e todo o material produzido 

foi totalmente perdido, o que restou são poucas fitas VHS. 

 

3.2 - Surgimento da ParatyTv 

Com a experiência da EcoTv e inspirado na OktoTv, Lia Capovilla junto 

com alguns ex-membros da EcoTv, e mais algumas pessoas interessadas em 

comunicação e nas novas mídias, resolveram criar o Núcleo de Novas Mídias. 

Esse núcleo vem atuando com pessoas de Paraty e da região que se reúnem e 

estão apresentando uma proposta e um programa piloto para ser exibido na 

ParatyTv. Hoje a forma de distribuição esta sendo realizada por meio do 

website http://paraty.com. A inclusão dos programas no website vem sendo 

feita levando em consideração o que eles criaram, ambém inspirados nas 

regras de bom convivio online da OktoTv, e a carta de diretrizes e princípios da 

EcoTv, ainda em construção, mas visa a criação de conteúdo democrático, 

principalmente, a interação com a comunidade com o intuito de se recriar a 

EcoTv. 

O Núcleo é responsável por realizar e divulgar, através de seus meios 

de produção, distribuição e com uma infra-estrutura própria, as informações 

locais. Compromete-se também a melhorar esses meios de produção e 

http://novasmidias.paraty.com/?page_id=79
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distribuição de conteúdo. A ideia é que o grupo que irá produzir conteúdo 

possam ter em suas mãos toda a infra-estrutura necessária: câmera, 

microfone, kit de iluminação, ilha  de edição e um estúdio de produção que faça 

a transmissão em live streaming. São recursos que a maioria da comunidade 

não tem acesso. 

Para se tornar um “sócio” desse Núcleo, foi estabelecido alguns “níveis” 

de comprometimento. Como pessoa física há três maneiras de se associar. No 

caso de pessoa física alguns tipos de perfil são mais procurados, como 

aqueles que atuam na área de comunicação, tecnologia ou audiovisual, 

independente do nível escolar ou da formação profissional, assim como 

estudantes ou já diplomados nas diversas áreas de conhecimento. Os 

associados podem ser: Efetivo, que é aquele associado profissional que atua 

na área e que queira transmitir seus conhecimentos, ajudando a construir e 

compartilhar conhecimentos. O associado voluntário é aquele que quer “doar” 

seu conhecimento, compartilhar e aprender sendo voluntário no Núcleo, esse 

associado pode ajudar no desenvolvimento das atividades. Já o associado 

contribuinte é uma pessoa que queira colaborar com materiais, e trabalhos 

para o Núcleo.  
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Figura 32 – Pirâmide que demonstra como pretende ser a estrutura de sustentabilidade do Núcleo. Fonte: 

Retirado do vídeo de divulgação do Núcleo. 

       Também tem a colaboração como pessoa jurídica, onde empresas, 

organizações, instituições, bem como ONGs, sindicatos, etc, possam atuar com 

propostas dentro da área de educação e comunicação. Há o associado 

institucional, que vai formar parcerias, ou trabalhos em conjunto com o Núcleo, 

lembrando que estará isento de qualquer tipo de pagamento. Associado 

mantenedor, que é aquele que irá, de fato, dar a maior contribuição para 

manter o Núcleo, cuidar da manuntenção e equipamentos. Para se tornar 

qualquer tipo de membro é necessário o pagamento de uma taxa, que será 

revertida totalmente para o desenvolvimento da webtv, vale lembrar que a ideia 

ainda é ser uma TV comunitária, mas agora na web. 

            Renato Pandovani, fotográfo de cinema, esteve na criação da EcoTv, 

mas não foi um membro muito ativo. Ele participou por um tempo, mas logo 

surgiram outros projetos, no entanto, sempre esteve em sintonia com o que 

estava acontecendo. Agora ele integra o Núcleo junto com a Lia Capovilla, e 

por acreditar na convergência dos meios e que tudo irá culminar na Internet, é 

que ele acredita que a ParatyTv é uma boa ideia e irá gerar grandes frutos. 
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Hoje em dia as pessoas estão mudando o hábito de ver uma programação 

linear e estão buscando a Internet para ver o que querem. Pandovani  vê isso 

como uma boa premissa.   

Foi exatamente em 2006 que a EcoTv  ressurge com o nome de 

ParatyTv, e que está em parceria com o portal http://www.paraty.com/. E que 

agora a nova TV online passa a ser em uma nova plataforma de transmissão 

de informação em Paraty por meio da Internet. É transmitida em live streaming 

e os destaques são “postados” on demand para serem assistidos quando se 

quiser. O novo portal está no endereço eletrônico 

http://novasmidias.paraty.com/paraty-tv/ como sendo um item do Núcleo de 

Novas Mídias e Tecnologias de Paraty.  

Esse canal retorna como referência de conteúdo no município de Paraty. 

Exibe contribuições de colaboradores e depoimentos de pessoas ilustres da 

comunidade que contam um pouco da História de Paraty, reconstruindo-a. Em 

Paraty acontece todo ano um evento literário chamado FLIP, nele são 

apresentados grandes nomes da literatura nacional e internacional. As 

câmeras da ParatyTv, (agora online) posicionam-se nos principais pontos dos 

acontecimentos, e transmitem, pela primeira vez na história do evento, as 

mesas dos autores. Foi um acontecimento onde a ParatyTv  cumpriu um papel 

muito importante. Ela ampliou e projetou as discussões do evento e todo o seu 

entorno, com exclusividade e a nível mundial.  

 

http://novasmidias.paraty.com/paraty-tv/
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Figura 33 – Portal paraty.com, em parceria com a ParatyTv e com o Núcleo de Novas Mídias e 

Tecnologias de Paraty, foi um evento sediado na cidade de Paraty e a cobertura foi feita pela equipe da 

ParatyTv e divulgado no portal. Fonte: Paraty.com, 2012. 

 

Figura 34 – Portal paraty.com, em parceria com a ParatyTv e com o Núcleo de Novas Mídias e 

Tecnologias de Paraty, foi um evento sediado na cidade de Paraty e a cobertura foi feita pela equipe da 

ParatyTv, e divulgado no portal. Fonte: Paraty.com, 2013. 
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A nova equipe são os antigos funcionários da extinta EcoTv, que 

estavam ansiosos para voltar a fazer televisão em Paraty. Lia Capovilla uma 

das fundadoras e colaboradoras da EcoTv e agora da ParatyTv, menciona que, 

“a convergência dos meios de comunicação, possibilitam com o advento da 

Internet, o surgimento de diferentes ferramentas de comunicação local, e que 

possuem uma abrangência global”. A criação da ParatyTv surgiu,  para que o 

cidadão assista, de casa, às imagens ao vivo ou gravadas, dos eventos mais 

importantes da cidade. E que, principalmente, participem, colaborem com 

informações, e produções de conteúdo para ser distribuído pela ParatyTv.  

Assim, finalmente as pequenas comunidades terão a oportunidade de 

expressar seus pensamentos e divulgar a cultura local, algo que trás qualidade 

de vida e enriquece as informações da cidade, através de conteúdos que 

normalmente não são divulgados ou não interessam aos meios de 

comunicação convencionais. 

No ano de 2012 a ParatyTv foi convocada pelo CAPS - Centro de 

Atendimento Psicossocial da Secretária Municipal de Saúde da cidade de 

Paraty para integrar o comitê de comemoração da Semana de Luta 

Antimanicomial. Foi uma proposta elaborada por uma integrante da equipe de 

atendimento que, na época, ministrava a oficina de arte para os internos. O 

projeto propunha a documentação em vídeo através de entrevistas, a fim de 

divulgar, para a população, o trabalho que estava sendo realizado na 

instituição. A ParatyTv criou uma proposta de oficina, na qual os próprios 

internos do CAPS, tiveram a oportunidade de produzir seus vídeos.  

Em 2013 este projeto ocorreu novamente, só que desta vez foi feita a 

cobertura do baile de Carnaval do CAPS. A proposta da coordenação é que 

essa iniciativa transforme-se em oficina permanente, onde serão desenvolvidas 

habilidades específicas dos internos. E, assim, os internos podem encontrar na 

produção de audiovisuais, uma maneira de expressar suas criatividades. 

Ao longo do ano de 2013 a ParatyTv fez diversos testes com diferentes 

equipamentos e sistemas. O Núcleo ser para que ocorram discussões e 

estudos, apresentação de novos projetos, discussões sobre como será o 
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estatuto da instituição a ser criada, e para que possa ser desenvolvido o 

projeto de restauração do acervo da antiga EcoTv.  

 

 

Figura 35 – Gráfico que mostra o acesso ao site paraty.com, são acessos relacionados aos vídeos e 

público que assiste ao seu conteúdo. Fonte: Google Trends, 2014. 

 

 

 

Figura 36 – Mapa que mostra geográficamente onde o acesso ao portal paraty.com está concentrado. 

Fonte: GoogleTrends, 2014. 

 

 

 

 



 75 

O portal online streaming, ainda em caráter experimental, tem o intuito 

de se tornar um canal contínuo de live streaming para veiculação de produção 

de conteúdo local. Como já afirmamos, esse novo modelo de portal, está sendo 

inspirado no portal televiso online comunitário austríaco Okto.tv. Além de 

produzir conteúdo e transmiti-lo, também convoca a comunidade para participar 

efetivamente dessa produção. O portal comunitário ministra diversas oficinas 

para a comunidade.  

E, inspirado nesse conceito, a ParatyTv criou o Núcleo de Novas Mídias, 

que orienta os interessados a criar suas próprias proposta de programa para o 

canal virtual.  O Núcleo de Novas Mídias vem criando um vasto leque de 

opções de oficinas, workshops, aulas  para produção de conteúdo que depois é 

exibido pelo Portal de Paraty. 

3.3 - Workshops  

Uma das grandes aspirações do Núcleo é tornar a ParatyTv em uma 

EcoTv com proporções maiores , e inspirados na OktoTv e na Escola de Cuba, 

pretendem criar uma TV Escola, um local no qual as pessoas possam ter, além 

do contato com as novas mídias , também um contato humano que conecta as 

pessoas, não somente na rede, mas também fora dela. Com inspiração em 

algumas oficinas da OktoTv, o Núcleo pretende criar um lugar de convívio, no 

qual não terão professores e alunos, mas sim pessoas compartilhando 

conhecimentos e experiências, agregando valores. Não haverá apenas 

pessoas que detém o conhecimento e que tem a função de “depositar” seu 

conhecimento. Essa forma de ensinar acaba anulando o processo de 

descobertas e de indagações, aniquilando a função dos workshops, que é de 

inquietar, aguçar a mente das pessoas e não acomodá-las.  
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Figura 37 – Esse é o modelo que o Núcler pretende trabalhar suas oficinas.  

Fonte: Retirado do vídeo de divulgação do Núcleo. 

 

3.3.1 Oficina de vídeo básico 

A oficina de vídeo é destinada às pessoas, que nunca operaram uma 

câmera de vídeo. O aluno irá aprende os conceitos básicos, teóricos e práticos 

de uma produção em vídeo, conhecerá as técnicas e as linguagens 

cinematográficas. O instrutor irá acompanhar todo o processo de aprendizagem 

com dicas e informações complementares.  As aulas buscam ser didáticas e 

lúdicas e o aluno não irá aprender apenas a operar uma câmera, mas sim a 

observar, compor e a enquadrar uma cena. Essa oficina educa o olhar e tende 

a melhorar a qualidade dos vídeos e fotos. São quatro dias de oficina e a carga 

horária é de 12 horas no total. 
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Figura 38 – Fotografia de uma oficina de vídeo. Fonte: Núcleo de Novas Mídias e Tecnologias de 

Paraty. 

   

 3.3.2 Oficina de comunicação para crianças 

 Essa oficina é destinada a crianças na faixa de 8 aos 12 anos de idade. 

Seu objetivo fundamental é acelerar e contextualizar o difícil processo de 

alfabetização. A proposta é que a escrita e a leitura são complementos para a 

fotografia e vídeo. O resultado da oficina é um produto coletivo, criado e 

desenvolvido a partir de um tema sugerido. A escolha do tema serve para 

que os alunos identifiquem o meio em que vivem e sua percepção de mundo, 

reconhecendo-se como parte integrante do ambiente. A ideia é que eles se 

tornem membros ativos deste núcleo comunitário. 

 As linguagens conhecidas pelo aluno, como a escrita e a falada, são 

transmitidas de maneira que funcionam como suporte inicial para as 

linguagens tecnológicas, o computador, a câmera, a Internet, etc. No final de 

cada oficina cada aluno adquire um DVD, do projeto desenvolvido e editado. 
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Figura 39 – Workshop de comunicação para crianças, intuito de aprimorar e trabalhar com todos os  

sentidos. Fonte: Retirado do vídeo de divulgação do Núcleo. 

 

 3.3.3 Oficina de trilha sonora  

 A oficina de trilha sonora tem o intuito de desenvolver no aluno a 

percepção sobre a função da música como trilha sonora no cinema, teatro e 

televisão. A oficina divide-se em duas etapas, na primeira o instrutor irá 

apresentar trabalhos pessoais, abordará o processo de criação e suas 

influências, compartilhará trechos de filmes de grande referência mundial, 

que são, até hoje, destaques nos estudos sobre trilha sonora 

cinematográfica, além de abordar uma breve história da música no cinema 

(mudo, falado, desenho animado e novas tecnologias). A segunda etapa da 

oficina será a criação e produção de uma trilha sonora que será composta a 

partir de um briefing. Ele irá dar informações de como será a criação da trilha 

e define como ela será composta e, ainda, qual é o tema principal ou como 

serão os trechos musicais. Por fim, será realizada a produção e a gravação 

da trilha sonora com o tipo de instrumento a ser utilizado, a composição e os 

arranjos. 
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Figura 40 – Oficina de trilha sonora, focando todos os sentidos, e compartilhando conhecimento 

primeiramente a partir do conhecimento de cada educando, com sons primitivos, e simples, para depois ir 

para o som eletrônico. Fonte: Retirado do vídeo de divulgação do Núcleo. 

 

 3.3.4 Oficina de realização de documentários 

A oficina de realização de documentário tem seu foco na formação em 

cinema, vídeo e televisão. É um curso de duração de um ano e contará com 

uma turma de 40 alunos. É  um curso estruturado em 3 níveis diferentes: 

teórico, técnico e prático. Será modular e progressivo, permitindo o 

desenvolvimento natural e de crescimento gradativo do aluno. Tanto em 

relação ao conhecimento para a criação, quanto para a produção de um objeto 

teórico ou prático referente ao audiovisual. A oficina ainda está sendo pensada 

e é um projeto futuro.  
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Figura 41 – Workshop focado na realização de documentários, mas para isso acontecer há aulas sobre 

história do cinema, para que os futuros realizadores do documentário possam ter referências e repertório.  

Fonte: Retirado do vídeo de divulgação do Núcleo. 

 

 3.3.5. Mídia e Sociedade 

A proposta tem uma parceria com o LEPAC - Laboratório de Estudos e 

Pesquisas em Artes e Ciências da UNICAMP, em Paraty. Ele é ligado à Pró-

Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PREAC) e seu objetivo é a 

produção de estudos e conhecimentos científicos, em trabalhos de extensão 

universitária voltados às questões sociais e comunitárias, e na divulgação 

cultural da região de Paraty. O LEPAC tem como projeto a criação de cursos 

online, cujo objetivo é estabelecer condições de formação continuada, em 

âmbito de extensão universitária, destinada aos profissionais de qualquer área 

de conhecimento. O intuito é de promover uma visão analítica e, 

principalmente, crítica sobre a estruturação de conteúdos com base nos meios 

de comunicação de massa. A meta é qualificar membros docentes da rede 

escolar local para a implementação do tema “mídia e consumo”. 
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3.4. Projetos futuros 

O canal ParatyTv está trilhando seu caminho e ainda está em 

desenvolvimento e ampliação. Este novo portal online comunitário é aberto 

para qualquer cidadão que deseja comunicar-se através do audiovisual, 

compartilhar suas ideias e preocupações. É claro que os projetos 

desenvolvidos devem estar de acordo com as diretrizes e princípios dos 

coordenadores. De fato, qualquer pessoa de qualquer idade, tem a 

oportunidade de se capacitar para criar, participar, produzir e distribuir seu 

próprio conteúdo.  

O principal foco da proposta é a experimentação em pequenas escalas 

de novos formatos, assim como plataformas de software e hardware que irão 

proporcionar um laboratório vivo e tornar-se um modelo para outras regiões, 

assim como trazer reais benefícios à população local e, por fim, estimular o 

desenvolvimento sustentável e tecnológico da região. 

 

 

Figura 42 – Um mini fluxograma demonstrando como deverá funcionar a estrutura do Núcleo. Fonte: 

Retirado do vídeo de divulgação do Núcleo. 
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O Núcleo de Novas Mídias de Paraty encarrega-se de realizar e divulgar 

os projetos, assim como oferecer uma infra-estrutura para os projetos. Também 

se compromete a melhorar os meios de produção, sempre que possível. Após 

a conclusão das oficinas de formação básica, os grupos formados para a 

produção de conteúdo são equipados com câmeras, microfones, kits de 

iluminação, podem utilizar a ilha de edição e usar o estúdio de produção ao 

vivo.  

 

 

Figura  43– Esse é pequeno gráfico de divisão da programação que está em processo de ser viabilizada. 

Todos tem o mesmo “peso”, o mesmo espaço dentro da programação. Fonte: Retirado do vídeo de 

divulgação do Núcleo. 

 

Tais recursos são, principalmente, disponibilizados para integrar a 

comunidade ao portal, muitas pessoas da região não tem acesso a este tipo de 

infraestruturas, equipamentos, produções e oportunidades para a criação de 

conteúdo, com temáticas específicas e determinadas pelos próprios 

participantes do projeto. A inclusão de novas parcerias e diferentes projetos e 
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programas são feitas através da gerência da emissora que leva em 

consideração a carta de diretrizes e princípios da ParatyTv. Tudo deve garantir 

a pluralidade das iniciativas, e do projeto como um todo. 

 

Figura 44 – Gráfico que mostra a intenção de programação da ParatyTv, quais serão os temas 

dos programas a serem desenvolvidos. Fonte: Retirado do vídeo de divulgação do Núcleo. 

 

Todos os programas devem respeitar rigorosamente a legislação vigente 

e não podem conter conteúdo de cunho racista, fascista, sexista e que ferem 

os direitos humanos. Esses são apenas os pré-requisitos essenciais para a 

realização dos programas. Também devem estar ciente de que a ParatyTv é 

para fins comunitários e não  de cunho comercial, ou seja, os programas não 

devem conter nada relacionado a vendas comerciais, e deve servir apenas 

para a comunidade.  

O Núcleo tem alguns projetos em andamento e produção de 286 vídeos, 

sobre assuntos de interesse popular local, como: esportes, política, eventos da 

cidade, destacando informações voltadas para o crescimento ordenado e 

sustentável da região, a promoção turística do município e a difusão das 
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tradições culturais, criando, assim, um acervo da memória cultural para as 

gerações futuras. 

            O streaming da ParatyTv ainda está sendo testada  e  frequentemente 

não está transmitindo informação. 

 

 

Figura 45 – Página online por onde há a transmissão de programação live. E que frequentemente está 

“fora do ar”, devido que ainda estão em fase de testes. Fonte: Retirado da página do portal Núcleo de 

Novas Mídias, que tem parceria com o portal Paraty.com, 2014. 

 

Um dos projetos é a realização de um documentário, que está aprovado 

pela lei de incentivo a cultura do Estado do Rio de Janeiro, sobre a relação da 

cidade de Paraty e o cinema brasileiro. Após um período de decadência 

econômica, o responsável por revitalizar a cidade e por trazer turistas com a  

atenção da grande mídia, foi justamente o movimento cinematográfico local. O 

Núcleo pretende criar um coletivo de arte audiovisual, para promover a 

participação de jovens locais, a fim de ajudar na produção de 4 filmes, sobre a 

cultura caiçara local. A intenção é criar um ambiente de aprendizagem por meio 



 85 

de atividades práticas, como a Escola de Cuba, sobre as vivências desses 

jovens, tanto para retratar a cultura caiçara, como para experimentar e 

trabalhar diretamente “fazendo” algo dentro desse novo formato de 

comunicação. Paralelo ao Festival de Cinema de Paraty o Núcleo de Novas 

Mídias constituiu uma parceria do portal Paraty.com com um grupo chamado 

Loucos por Cinema, da Associação Viva Cultura. A idéia é exibir documentários 

sobre o making of dos workshops, e sobre os resultados obtidos com este 

formato de ensino e aprendizagem e produção de conteúdo midiático. Tudo 

ligado a temática local de Paraty. 

Pretende-se criar também uma série de 5 documentários produzidos 

pelo Núcleo de Novas Mídias que serão distribuídos pelas  TVs universitárias e 

educativas brasileiras. Serão documentários que apresentam análises de 

professores universitários sobre Paraty, nos aspectos históricos, 

antropológicos, biológicos e sociológicos da cidade e da região em que o 

município está inserido, isto é, na Baía da Ilha Grande e Costa Verde do 

Estado do Rio de Janeiro. Esses documentários Serão elaborados em uma 

parceria com o Lepac e com a TV UNICAMP. Esse projeto deverá ser inscrito 

no Ministério da Cultura para conseguir incentivo fiscal através da Lei Rouanet, 

e em editais da Secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura e da 

Secretaria de Estado da Cultura, para apoio financeiro. O tema central desses 

documentários será Paraty e suas riquezas, seja cultural, ambiental, histórica, 

arquitetônica, etc. Também deverão abordar a temática do desenvolvimento 

sustentável para Paraty. Serão programas com 30 minutos de duração, e 

divididos em dois blocos de 15 minutos. 

Esse modelo de TV comunitária que o Núcleo pretende implementar é 

parecido com o modelo popular de rádio: a voz do povo, onde toda a 

comunidade pode falar, e ser ouvida. Esse formato abandona as amarras da 

estética do espetáculo, foge dos padrões “grande mídia” de se fazer televisão, 

e dos programas jornalísticos sensacionalistas e não realiza produções de 

grandes auditórios, de fato, implementa a verdadeira produção criativa das 

tribos e das comunidades, criando uma cultura cidadã. É a estética do 

cotidiano que carrega uma mensagem e que acaba por produzir novas 

sensibilidades. Não é ensinar, mas é pensar em como extrair informação e 
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potencializar o conhecimento da comunidade. O fato de ser local torna esse 

projeto, ao mesmo tempo, em uma TV Global, porque transfere mais 

universalidade às pequenas histórias, porém são histórias genuínas. 

            O governo federal, estadual e municipal não financia esse tipo de 

projeto de sustentabilidade, porque, segundo Lia Capovilla, TV Educativa é 

considerada algo supérfluo, quando estamos em crise, os projetos culturais, 

educacionais e as TVs educativas são os primeiros a serem cancelados. Da 

maneira que a EcoTv vinha caminhando, ela  era considerada como sendo 

uma ameaça para os politicos locais. Tanto é que, quando encerrou suas 

atividades, ninguém teve interesse em dar continuidade ao projeto implantado 

pela EcoTv e, de fato, ninguém assumiu a estrutura que foi abandonada. No 

momento a ParatyTv também não tem nenhum tipo de incentivo ou 

financiamento.  Lia Capovilla, assim como seu pai o Capô, acreditam que um 

bom método de sustentabilidade é ter um conselho comunitário que deverá 

gerir a  programação, assim como a sustentabilidade desse canal. O Núcleo de 

Novas Mídias, nada mais é do que um local de estudo, de análise de casos. 

A ParatyTv está aberta para novas idéias e novos projetos. O Núcleo de 

Novas Mídias de Paraty, por meio da ParatyTv, pretende ser um modelo, bem 

sucedido, de produção e distribuição de conteúdo digital no Brasil. O Núcleo de 

Novas Mídias está desenvolvendo uma webtv aberta a qualquer cidadão local 

que deseja comunicar-se suas idéias, preocupações, soluções, qualidades, etc. 

por meio do audiovisual.  A partir do momento que uma pessoa aceitar seguir 

as diretrizes e princípios dos estatutos do Núcleo, ela estará apta para criar 

seus grupo e participar da programação da TV. O Núcleo de Novas Mídias de 

Paraty pretende ser a semente de um modelo de produção e distribuição de 

conteúdo digital live streaming. 

           O foco principal do Núcleo é a experimentação em pequenas escalas de 

novos formatos, plataformas de software e hardware. Ele pretende 

proporcionar, além de um laboratório vivo, um modelo de produção de 

conteúdo digital live streaming para outras regiões, também pretende trazer 

reais benefícios à população local, estimulando o desenvolvimento sustentável 

e tecnológico da região. 
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Considerações Finais 

 

            Observamos que é nesses lugares da rede, que as diferentes tribos, as 

comunidades, as novas urbanias se vêem, se encontram e se realizam 

interações, cada vez mais participativa, colaborativa, e, principalmente, criativa. 

São os usuários que alimentam os fluxos, através de conexões inusitadas, 

gerando conteúdo para ser compartilhado nas redes. Por meio da Internet 

alcançam um nível global de audiência. São milhares de usuários por toda a 

rede prontos para assistir um novo conteúdo, compartilhar e, principalmente, 

colaborar com eles. São fronteiras que se apresentam fluídas através das 

redes, e da velocidade de acesso, praticamente instantâneo. 

            Buscando o sentido da autoreferência é possível observar um fluxo de 

desdobramentos, cujo intuito é, cada vez mais, buscar conexões instantâneas, 

dar respostas imediatas para “aqui e agora”, unindo as pessoas dentro das 

redes. A tecnologia não significa apenas novos aparatos, mas, implica também 

em outras percepções e sensibilidades, novas linguagens, formas de se 

relacionar, compartilhar, coletivizar e democratizar o conteúdo que agora passa 

a ser gerado pelos próprios usuários.  

            A modularidade é como ”uma estrutura fractal das novas mídias”. Os 

módulos são como os pixels, os scripts (conjunto de comandos em linguagem 

de programação a serem interpretados), os caractéres. MANOVICH (2001). 

Todos são combinados com objetos maiores, que podem a qualquer momento 

ser modificados, editados, adicionados, ou removidos. Essa é a interação que o 

usuário faz, são “peças” menores, que combinadas com objetos maiores criam 

algo novo e maior, e quando isso atinge outra “peça” na rede, há a colaboração 

de conteúdos, sem perder suas individualidades.  

            As novas mídias têm como principal caracteristica a variabilidade e a 

constante mutabilidade. Ao invés de formarem objetos idênticos, as novas 

mídias geram versões diferentes, variáveis. A idéia de variabilidade nas novas 

mídias é a “produção em demanda”, o chamado just in time. São diversos 

bancos de dados, que a cada dia aumentam com a chamada clouds (“nuvens” 
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que são “espaços” para guardar arquivos e informações na rede). Eles 

correlacionam-se com essa variabilidade, o computador tem dados suficientes 

para o acesso diversificado do usuário. A transcodificacão baseia-se num 

processo de reconceituação cultural, que consiste na substituição de categorias 

culturais por novas categorias. São as maneiras pelas quais os computadores 

armazenam, filtram, procuram e atualizam seus bancos de dados. 

            Para Lúcia Santaella, os novos usuários respondem pelas “identidades 

múltiplas”, que se deslocam continuamente, midiaticamente mais estão 

descontraídos e, com o “poder” das novas mídias podem, de fato, serem 

identificados, por experimentarem um “local midiático”, em ambiente de uma 

descontração crescentemente usual do ciberespaço. SANTAELLA (2004). 

Quando uma comunidade é tomada por uma preocupação de que algo está 

errado na sociedade, é difícil para os cidadãos comuns ter uma forma 

democrática de expor o problema, de ser ouvido, de pensar em uma solução 

de modo colaborativo e participativo. O discurso mítico da TV rearranja os 

eventos embaralhados em termos de um problema.  A televisão, de certa 

maneira, é alienadora, ela define seus prórpios temas e valores. Ela estabelece 

ângulos de câmeras, técnicas de entrevistar e símbolos familiares que 

justapõem imagens icônicas polares, e produzem poderosos argumentos não-

verbais sobre "eles" e sobre "nós". 

As redes sociais estão em constante desenvolvimento e a cada dia são 

apresentadas diferentes plataformas que buscam atender diversos interesses, 

no caso dessa dissertação, o foco foi o streaming que é uma ferramenta que 

acredito que ocupará um papel importante dentro da área das novas midias, 

assim como comunicação, ajudando a comunidade com problemas socio-

políticos, educacionais, e até mesmo de entretenimento.  

É uma análise feita a partir de uma mídia que ainda está em expansão, 

tudo o que é possível fazer são previsões a partir do cenário atual que está 

turbulento. Como exemplo observamos as mídias ativistas que ainda estão 

sendo utilizadas de forma um pouco tímida em suas ações e em relação a seu 

uso. Apesar de muita audiência pelo mundo, as suas ações são bem 

espaçadas. Embora tenham muitos canais online live streaming, sua utilização 
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ainda não é muito intensa, e o tema das televisões comunitárias é algo que 

interessa a todos, mas não há incentivos, tanto financeiros quanto da 

comunidade que ainda não tem a cultura de participação.  

           Para aumentar o nível cultural das TVs não é necessário somente  mais 

participação, mas sim a incentivação. A grande questão a ser respondida é; 

como ser sustentável. Creio que o caminho seja através de apoios culturais de 

empresas, editais culturais federais e estaduais, pontos de cultura, e da própria 

população. Essa televisão comunitária pode ser considerada uma televisão 

social. Acreditamos que, com a experiência de Paraty esta proposta se efetive 

e ela passe a funcionar, mas num nível mais global acreditamos ser um pouco 

mais complicado. Creio que num nível mais global a TV streaming tem 

potencial. Ela pode ser considerada como uma TV do entretenimento, com 

produções próprias, webséries, interações, coletividades. Usuários buscam na 

rede o novo, uma programação não linear.  

            A TV Social é uma forma democrática e participativa de produção de 

conteúdo, onde grupos socias integram e interagem com uma plataforma 

digital. O que precisa ser avaliado é qual a qualidade dessa interação. Essa TV 

permitirá, de fato, a democratização da informação, e será efetivamente um 

lugar onde todos poderão ser ouvidos, e poderão obter respostas para suas 

indagações e, assim, os problemas tomam outro rumo, assim como as 

soluções serão elaboradas de forma mais participativa. Todo esse movimento 

deverá culminar na queda das grandes mídias, pois já é possível perceber que 

pelo menos na parte de entretenimento a web streaming já está consolidada, e 

a busca por webséries, tutoriais e vídeos educativos já acontece. Efetivamente, 

a TV convencional está indo para a Internet e a programação já está disponível 

na rede. A televisão convencional está se apropriando dos vídeos da Internet e 

transmitindo na TV, devido a grande visibilidade que a rede tem. 

           Os usuários já perceberam que há diversas possibilidades na rede, e 

estão descobrindo o streaming, a mídia ativista é um dos segmentos que já  

consolidou seu espaço na web, com o jornalismo alternativo que mostra a rua 

com uma outra visão; a visão de dentro do acontecimento, um outro olhar, 

outro ângulo diferente da visão da TV convencional.. Hoje, a facilidade de 
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gravação e transmissão é muito grande, basta ter um celular. A mídia ativista 

durante os prostetos de junho de 2013, no Brasil, fez com que muitos canais 

mudassem seu jeito de fazer jornalismo e, como não há mais o que esconder 

viram-se obrigados a se apropriar de vídeos e discursos produzidos para a 

rede. Não há o que fazer ou falar, o vídeo está online na rede. Essas 

manifestações nada mais são do que a comunidade expressando-se, não há 

um espaço público para debater problemas, onde todos podem emitir suas 

opiniões e serem ouvidos de fato. Essa foi a maneira que a população 

encontrou para se libertar e transmitir toda sua energia e suas opiniões com a 

criação de coletivos, com a quebra dos pontos de ônibus, comércios, bancos, 

etc.  

Apesar de que, um dos grandes problemas desse formato de 

comunicação ainda é a sustentabilidade dos canais, a webtv parece ser uma 

solução viável, pois tem um custo bem mais reduzido , mas o grande problema 

ainda é a conscientização da comunidade. A população não busca esse tipo de 

programação, porque ainda não tem essa cultura. Devemos, primeiramente, 

ajudar a comunidade a se perceber, ajudar com o desenvolvimento da mente 

das pessoas, permitir a criatividade criando uma cultura audiovisual. 

            Uma sociedade sustentável pode parecer uma utopia, mas acreditamos 

no grande poder libertador que tem esse tipo de produção de conhecimento, 

para a educação, artes e comunicação. As mudanças devem ser coletivas e, 

principalmente, locais e quanto mais local essa coletividade, mais global ela irá 

espelhar. Jenkins (2007) menciona que as narrativas que geram nichos, 

associações, e que alteram o sentido final, acabam agregando. A transmídia 

constrói possibilidades, cria um universo novo. 

            Por fim, acredito que quem poderia excercer essa função, esse papel 

na sociedade de buscar sustentabilidade nas produções são os jovens, que 

podem canalizar e focar toda sua energia para um forma de comunicação não 

violenta e democrática. Faltam locais e educadores sustentáveis, que possam 

despertar esse tipo de cultura, que instigam o pensamento, que guiem a 

criatividade  e que canalizem em forma de conteúdo midiático. É preciso se re-

inventar ações a cada dia, essa é uma fonte que nunca deverá se esgotar e, de 
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fato, a mente humana, a criatividade, a colaboração só precisa ser estimulada. 

Acredito que o próximo passo seja aprender a atuar coletivamente e de modo  

sustentável, integrar a comunidade nas novas mídias para que se possa ter 

uma interação mais criativa, democrática e auto-sustentável. 
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