


“Uma disciplina chata”, disse a aluna. Pelo nome, 
quase um palavrão – Economia Política da Comu-
nicação – ela esperava um suplício de um semestre. 
Eu a entendo. Falar de economia de escala, mercado 
de concorrência perfeita, domínio de cadeia produti-
va, cartel, truste e dumping não é exatamente o que 
estudantes de comunicação esperam da faculdade. 
Menos ainda falar de regulação, via lei ou não, ou da 
ausência de regulação.

Mas muito gira em torno disso. As disputas da Disney 
com a NetFlix? Economia Política da Comunicação. 
O modo como o streaming revolucionou a música e 
mudou o modelo de distribuição de conteúdo sono-
ro? Idem. A concentração de meios de comunicação 
no Brasil e a perversão jurídica da propriedade de Rá-
dio e Televisão por políticos? Sim, também EPC.

Ao longo da disciplina, tento fazer meus jovens ou-
vintes não apenas entender os conceitos, mas tam-
bém pensar com eles. E, por isso, sempre proponho 

um exercício reflexivo, não um artigo científico, de-
manda excessiva para coloures, mas um ensaio, algo 
mais solto, mais livre, pensando em veículos especia-
lizados da área de comunicação, como Comunique-
-se e Wire.

Em geral, mais uma prova da qualidade dos alunos 
de Comunicação da UFPR, o resultado é muito bom, 
alguns artigos merecem de fato ser publicados, refle-
tem sobre o mundo cotidiano onde o futuro da comu-
nicação está sendo feito, refeito e desfeito.

É isso que vocês lerão nas próximas páginas. Jovens 
acostumados a serem consumidores de comunicação 
se colocando, pela primeira vez, como pensadores da 
área.

Espero que vocês se divirtam com a leitura. Eu me 
diverti.

Professor dos cursos de comunicação da UFPR
Mário Messagi Júnior
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Em 2019, o lucro do aplicativo levou a empresa criadora a aumentar sua receita de 100 bilhões de iuanes (moeda da 
China) para 120 bilhões.

De aplicativo desconhecido, a sucesso pós-pandêmico. Entenda toda trajetória do aplicativo Tiktok

Por Leticia Negrello Barbosa e Patricia de Oliveira Ribeiro

Performances musicais, tutoriais, coreografias, 
entretenimento, informação. Tudo isso em 15 
segundos. Em uma era em que a vida pede ime-

diatismo, o TikTok emerge como uma das mídias so-
ciais mais populares. 

Em, 2020, foi o aplicativo mais baixado, ultrapassan-
do o Facebook e o WhatsApp. Ao trazer uma forma 
distinta de interação, a rede é considerada viciante e 
vem transformando a maneiWra como se cria e con-
some conteúdo na Internet. No entanto, essa tecno-
logia é revolucionária o suficiente para influenciar o 
futuro além do digital?

Tudo começou em meados de 2014, quando Alex Zhu 
e Luyu Zang fundaram a Musical.ly, inc, que tinha 

como objetivo principal criar um aplicativo de con-
teúdo educacional. Contudo, essa primeira ideia não 
obteve tanto sucesso e assim Zhu e Zang tiveram que 
procurar outras alternativas de colocar a plataforma 
no mercado, focando mais na indústria do entreteni-
mento. 

O aplicativo de criação de vídeos então se tornou 
bastante popular e existiu até 2017, quando foi com-
prado pela empresa chinesa ByteDance e ganhou o 
nome de TikTok. 

Atualmente, é a quarta maior rede social do mundo, 
com 1,5 bilhão de usuários mensais. Teve o início de 
sua ascensão em 2019 e foi na pandemia que o aplica-
tivo se tornou queridinho entre os internautas.
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Seria o Tiktok uma inovação disruptiva?



A plataforma foi criada com uma inteligência artificial que detecta quais vídeos têm maior potencial de viralizar. Fa-
zendo com que quem use tenha mais chances de “bombar” nas redes.

A combinação entre uma interface
inovadora e um algoritmo poderoso

Assim que fazemos login pela primeira vez em uma 
rede social nova, é comum antes de tudo pensarmos 
em seguir pessoas e ganhar seguidores. Porém, o Tik-
Tok possui uma dinâmica diferente. 

Além do feed que mostra conteúdos de quem o usuá-
rio já segue, grande parte da interação no app se con-
centra em um feed secundário, que se baseia em seus 
interesses captados por algoritmos, chamado “Para 
Você”. 

Dessa forma, desde o momento em que a conta é cria-
da a página inicial para e o internauta passa a receber 
estímulos constantes. E na mesma rapidez em que o 
conteúdo é consumido, o algoritmo também aprende 
os gostos do usuário, atendendo perfeitamente às ur-
gências de uma sociedade hiperconectada.

De acordo com Yunwen Wang, a visão da câmera em 
primeira pessoa também eleva a imersão e interação 
social e com isso, os vídeos curtos mantêm a aten-
ção do usuário por muito mais tempo. Assim, isso faz 
parte da autenticidade que o app proporciona. 

O humor, a criatividade, a diversidade e a inclusão 
são as principais características do TikTok, o que 
torna a rede mais próxima do real. Toda essa atmos-
fera descontraída é também o que tem diversificado 
a plataforma das demais e atraído o público mais jo-
vem, a chamada Geração Z.

 Com a pauta da diversidade e inclusão cada vez mais 
em alta, uma criação de conteúdo imperfeito, porém 
autêntica, vem substituindo o antigo modelo de in-
fluência digital de padrões distantes e inalcançáveis.

A influência do TikTok na indústria
musical

“Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road
I’m gonna ride ‘til I can’t no more”

O ano é 2019, e provavelmente em algum momento, 
você já se pegou cantando esse refrão. O hit come-
çou como um meme no ano anterior, criado pelo 
até então anônimo Lil Nas X no TikTok. Em um 
ambiente improvisado, no armário de seu quarto, 
ele fazia suas rimas e por apenas 30 dólares, conse-
guiu comprar a batida de um produtor holândes, 
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De acordo com a agência de marketing influenciadora 
Mediakix, 60% dos usuários ativos têm entre 16 e 24 
anos.

Youngkio. “Old Town Road” rapidamente cha-
mou a atenção de produtores e se tornou sucesso 
número um na Billboard Hot 100 por 19 semanas.

Além de Lil, outros artistas conseguiram visibili-
dade através do TikTok, como as cantoras Doja 
Cat e Megan Thee Stalion. Ambas lançaram dois 
singles que bombaram na plataforma e impulsio-
naram suas carreiras, recebendo até mesmo múl-
tiplas indicações ao Grammy 2021. 

Segundo Pedro Sampaio para a Folha de São Pau-
lo, “tudo que há de mais novo, hoje, está no Ti-
kTok, qualquer um que trabalha com entreteni-
mento e pop mainstream, tem que estar ligado” e 
o Grammy vem reconhecendo cada vez mais ar-
tistas que iniciaram na plataforma.

Não é de hoje que a música pop recebe influência 
da mídia. Nos anos 1980, era a MTV que determi-
nava o que fazia sucesso nas paradas, em seguida 
passou para o Youtube a partir dos anos 2000. 

Agora, já é o TikTok que controla a maior parte 
dos sucessos. Segundo dados da Startup Winnin, 
para cada 10 músicas mais ouvidas em 2020 no 
serviço de streaming Spotify, sete viralizaram an-
tes no TikTok através de challenges e trends.

O impacto da plataforma tem sido tão grande no 
mercado da música que em quase todos os plane-
jamentos de marketing e divulgação já constam 
ações pensadas especialmente para ela. Porém, é 
preciso cautela. 

A cantora Giulia Be aponta que produzir músicas 
pensando exclusivamente nos challenges pode ser 
perigoso e não funcionar. “Se dez segundos fun-
cionarem no TikTok, mas o resto não for bom, não 
vai estourar em nível nacional”, afirma a artista, 
que fez sucesso na rede com o hit “Se Essa Vida 
Fosse Um Filme”. 

E além de revelar novos artistas através de músi-
cas virais, o TikTok tem mostrado outro poder: o 
de trazer hits antigos de volta. É o caso da música 
“Dreams”, do Fleetwood Mac, lançada em 1977, 
que voltou à Billboard em outubro de 2020 devi-
do a uma trend criada no app. Essa forte nostalgia 
tem tudo a ver com a pandemia, afinal, estamos 
passando por um período de incertezas e inse-
guranças, e músicas conhecidas nos transportam 
para um lugar de conforto.

E o que esperar do futuro?

Com a pandemia, tivemos que nos adaptar a um 
novo normal e houve uma aceleração no meio di-
gital, no qual empresas e profissionais tiveram que 
aderir a novas estratégias de marketing de conte-
údo para crescer dentro dessa nova realidade. 

Com isso, vieram questionamentos e frustrações 
sobre essas novas exigências do mercado. Mui-
tos profissionais se sentem pressionados a virar 
blogueiros ou tiktokers para ganhar um espaço 
no mercado de trabalho e criar conteúdo digital, 

TikTok
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Fazem sucesso no aplicativo diversas danças de fácil assimilação e reprodução. Muitos artistas têm investido nela para 
fazer com que suas músicas sejam divulgadas.

quando nem sempre é isso que desejam para suas 
carreiras. 
A sociedade nunca foi tão virtual quanto agora. 
Tivemos que nos ajustar a uma realidade à qual 
não estamos acostumados a viver. Ensino remo-
to, home office e quase todas as interações sociais 
agora ocorrem pelas redes. 

É fato que daqui para frente nada será igual e a in-
tensidade digital promovida pela quarentena terá 

um impacto profundo em nossos futuros. Porém, 
previsões apontam para uma pós-pandemia mais 
desconectada. A própria revista “Forbes” não se 
arrisca em dizer se o Tiktok se sustentará no gosto 
dos usuários ou se deve seguir um caminho já tri-
lhado por outros apps como o Vine, por exemplo. 

Ainda é cedo para prever, porém não há dúvidas 
que o TikTok representou transformações signifi-
cativas e fez história no mundo digital.
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A velocidade que o tiktok se tornou um “boom” e fez 
tanto sucesso,surpreendeu a todos.

TikTok: de aplicativo hostilizado a 
inovação digital
O “boom”do sucesso 

Por Matheus Fenelon e Thayssa Artigas

O TikTok é uma rede social que apesar de con-
centrar grande parte do seu poder, nos usu-
ários mobile, através do aplicativo, também 

pode ser acessado por computadores através do seu 
site. 

Foi lançado em 2016 na China como Douyin e poste-
riormente, introduzido ao ocidente em 2017, após a 
compra e integração do aplicativo de dublagem, lip 
synching e vídeos do Musical.ly.

Por conta da pandemia global, ocasionada pelo CO-
VID-19, a plataforma passou a ganhar mais destaque 
no cenário de entretenimento e hoje já conta com 
mais de 600 milhões de usuários ativos. 

Milhares de celebridades de todos os segmentos ade-
riram às famosas ‘dancinhas’, dublagens, threads, 
efeitos e etc. em vídeos com 15, 30 ou 60 segundos, 

que eram divertidos e facilmente feitos em casa. Cada 
vez mais o TikTok cresce, revelando estrelas locais, 
gerando renda, patrocínios e até emprego para quem 
ganha destaque dentro da plataforma. 

Por ser um aplicativo gratuito, grande parte da renda 
da empresa se dá através de patrocinadores, chegan-
do a arrecadar mais de 5 bilhões de dólares só no pri-
meiro semestre de 2020.

Dentro do app, é possível encontrar diversas ferra-
mentas e possibilidades, graças a constantes atuali-
zações de conteúdo, que são realizadas tanto pelos 
próprios usuários, gerando conteúdo para a platafor-
ma, quanto por funcionários que trabalham no de-
sign do aplicativo e na leitura dos algoritmos.

A crescente popularização chamou a atenção de di-
versas entidades, como é o caso do Mark Zuckem-
berg, que tentou comprar o aplicativo, mas teve seu 
pedido negado pelos representantes da empresa. 

Após a tentativa fracassada de compra, que deixou 
claro que a plataforma não estaria à venda, outras 
empresas passaram a repensar suas ferramentas para 
replicar a nova tática de sucesso do TikTok. 

Desde então, empresas como o Facebook e Google, 
vem implementando novos modelos de conteúdo, 
que apesar de novos, seguem fielmente à estética po-
pularizada pelo TikTok, ou seja, vídeos curtos, geral-
mente gravados na vertical, uma resolução que cobre 
a tela inteira dos usuários com os vídeos do feed, é 
uma plataforma de rápida interação. 

O Facebook, inclusive, parece estar disposto a mudar 
até seu UX Design para seguir o modelo do TikTok, 
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Ficar conectado com o app a qualquer hora virou trend 
entre os jovens.

As danças e coreografias se tornaram o símbolo do app.

sendo possível perceber isso na (não tão nova) ferra-
menta Reels, do Instagram, além do novo design de 
interface, ainda em fase de testes, mas que planeja 
mudar a resolução dos vídeos e imagens para cobrir 
o feed inteiro.

Afinal, o que está por trás de todo esse sucesso? Ape-
sar de não existir uma resposta simples e/ ou única 
para explicar esse fenômeno, é possível apontar um 
caminho. 

O algoritmo da plataforma é especializado em não 
entediar ou cansar o usuário e essa preocupação por 
não cansar o usuário fica bem explícita quando se 
passa muito tempo no app. 

Após uma ou duas horas utilizando o aplicativo, um 
vídeo feito por celebridades desse meio e patrocina-
do pelo próprio TikTok, pedindo para que você pare 
um pouco e vá fazer outra coisa, é exibido em seu 
feed.

O TikTok conta com duas abas a “Seguir”, que mos-
tra vídeos de pessoas que o indivíduo escolheu se-
guir, e a aba “Para você”, que é onde a plataforma te 
recomenda novos vídeos de diferentes pessoas, e é 
nessa aba que a sua principal força se concentra. 

Como foi mostrado pelo programador Henry Ton, no 
site Medium e mais tarde divulgado em partes pelo 
próprio TikTok, o algoritmo de recomendação fun-
ciona em  5 etapas, sendo elas: 

1) Post vídeo, quando o vídeo é postado; 

2) Push to view, em que o algoritmo divulga o vídeo 
para um certo número de pessoas, geralmente levan-
do em conta a quantidade média de visualização dos 
últimos vídeos postados e o número de seguidores; 

3) Performance Rating, que fica responsável por ava-
liar a qualidade do material através do tempo que os 
outros usuários passaram assistindo o vídeo, a quan-
tidade de efeitos, quantidade de tags, comentários, 
músicas e sons; 

4) Rating rádio, que analisa a performance do vídeo 
em relação a probabilidade dele conseguir mais enga-
jamento dos usuários. Se for alcançada uma porcen-Fo
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O Tiktok trouxe para o mundo a ideia de “faça você mesmo”. 

tagem mínima, volta para a etapa 1 e o ciclo se repete, 
mas, se não for alcançado, o vídeo passa para a pró-
xima etapa; 

5) End push to view, que fica responsável por dimi-
nuir o engajamento do vídeo para algo próximo de 
nada, mas que ainda exista uma mínima chance do 
vídeo voltar a fazer sucesso e repetir o ciclo. 

Vale ressaltar que, por não ser uma empresa de có-
digo aberto, é provável que o algoritmo não funcione 
exatamente dessa forma. Mas levando em conta tudo 
que foi divulgado pela plataforma e todos os testes 
realizados por Henry, é bem provável que ele funcio-
ne de modo semelhante ao que foi apresentado.

Foi esse sistema, que acabou por quebrar muitos 
preconceitos sobre a rede social. Antes, existia uma 
imagem de que todo o conteúdo da plataforma se 
resumia a dancinhas, dublagens e pessoas passando 
vergonha. 

Mas assim como um usuário do Youtube reconhece 
que sua plataforma não se resume a clipes sertanejos, 
melhores gols de algum jogo de futebol, paródias e 

vídeos infantis, que aparecem facilmente no feed e na 
aba “Em alta” se for acessado fora do perfil padrão 
ou através de uma guia anônima, um usuário do Tik-
Tok, também sabe que sua rede social não se resume 
a dancinhas. 

Isso acontece porque quanto mais se usa a platafor-
ma, mais o indivíduo treina o algoritmo a entender 
qual tipo de conteúdo o usuário irá gostar de ver e, 
consequentemente, assistirá mais vídeos.

A inovação trazida pela empresa, impactou até na in-
dústria musical. Hoje, diversos artistas se preocupam 
em criar trechos pequenos nas músicas, que possam 
ser viralizados na plataforma e, assim, alavancar o 
lançamento do single, EP ou álbum. 

É o caso da cantora Giulia Be, que conseguiu ainda 
mais sucesso ao lançar a música “Se essa vida fosse 
um filme”, cujo seu verso “Se minha vida fosse um fil-
me, eu dava pause nessa cena”, acabou por se tornar 
um thread viral.

Pode-se dizer que outro setor a receber a influência 
do Tik Tok foi o teatro, e o acontecimento mais mar-
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Com o sucesso do app novos estilos ganharam força e as pessoas podem ser quem elas quiserem

cante desse processo, foi o musical “Ratatouille the 
Musical” lançado no início de 2021. 

Tudo começou quando Emily Jacobsen, criou uma 
canção curta sobre o Remy, o rato e personagem 
principal do filme Ratatouille,e publicou na rede so-
cial. Acabou que seu vídeo viralizou em pouco tem-
po, com os próprios usuários da plataforma cantando 
a música e até criando novas versões para dar conti-
nuidade à trama. 
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O sucesso foi tão grande que a produtora Seaview 
Productions, conhecida por ter feito musicais na 
Broadway, resolveu entrar na brincadeira e se propôs 
a realizar um musical a partir do conteúdo já cria-
do. Para isso, conseguiu, até mesmo, a autorização da 
Disney. 

TikTok





A tecnologia 
e suas novas 
tendências

Autores: Victória Luiza Maceno e Thamiris Regina Mot-
tin, Maria Eduarda de Marco e Michel Vier, Camila Ris-
tow Andrade e Caroline Gonçalves da Costa
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O excesso de informações pode também comprometer a 
segurança do usuário.

Hey, Siri, tem alguém me observando?
O medo de ser observado é cada dia mais real na era da tecnologia

Por Beatriz Schefer Braga e Mahara Coldibeli

O início exato da história das inteligências ar-
tificias é desconhecido, na mitologia grega e 
na romana existiam seres artificiais e homens 

mecânicos. Há um século, com a peça teatral Robots 
(1920) e com o filme Metropolis (1927), a ideia come-
çou a ser apresentada em obras de ficção científica. 

Em 1956 foi criado oficialmente um campo de estudo 
para as inteligências artificiais. Com a chegada dos 
smartphones as inteligências artificiais ficaram em 
contato direto com os usuários, como a Siri e a Goo-
gle Assistant. 

Indiretamente as IAs operam muito dos aplicativos 
que usamos no dia a dia, como o Google Photos, You-
tube, Gmail, Google Tradutor, Netflix, todos os apli-
cativos usam a tecnologia para facilitar nossa vida.
Em meados de 2014 a Amazon anunciou o lançamen-

to da Alexa junto com seu dispositivo Amazon Echo. 
Atualmente a Alexa tem dispositivos super tecnoló-
gicos e você pode controlar sua casa inteira pelo apa-
relho. Em 2016 o Google lançou o Google Nest nos 
Estados Unidos, uma competidora da Alexa.

As IAs são divididas em duas categorias, as ANI 
(Artificial Narrow Intelligence) que são conhecidas 
como as inteligências artificiais fracas, essas sao as 
responsaveis pelas assistentes virtuais de smartpho-
nes (Siri, Google Assistance), carros autônomos, pro-
gramas que transcrevem texto em áudio e vice-versa.

A outra categoria é as AGI (Artificial General Intelli-
gence) que são as IAs fortes, essas inteligências, em 
teoria, podem realizar qualquer tarefa tipicamente 
humana.

Para o funcionamento de uma inteligência artificial é 
preciso de algumas tecnologias, e são elas: Machine 
Learning, Deep Learning, Processamento de Lingua-
gem Natural, Visão Computacional, Tensor Flow, 
Keras e Jupyter, cada uma sendo responsável por 
uma parte do programa. 

As linguagens de programação para uma IA são a 
Phyton e a R. Machine Learning (aprendizado de 
máquina) é a tecnologia que automatiza o processo 
analítico de dados. 

Além disso, ela orienta os computadores a pensarem 
sozinhos para aprimorar seu desempenho, em vez de 
serem programadas ações específicas as máquinas 
utilizam algoritmos complexos para tomar decisões 
e interpretar dados. 

O Deep Learning (aprendizagem profunda) é um 
tipo de machine learning, ele é usado para classificar 
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Quanto mais avança a tecnologia, mais as pessoas se 
sentem observadas.  

imagens, reconhecer fala, detectar objetos e descre-
ver conteúdos. O que o deep learning faz é utilizar 
os dados do machine learning para construir redes 
neurais, essas redes neurais são semelhantes ao tra-
balho do cérebro humano e treinam a máquina para 
fazer seu trabalho. 

Processamento de Linguagem Neutra (PNL) é a tec-
nologia que faz os computadores processarem dados 
não estruturados, como e-mails, mensagens de texto 
etc. A PNL é utilizada pelo Google para analisar e 
entender o sentimento dos usuários em posts. 

Visão Computacional é a tecnologia usada para re-
conhecimento de imagens e análise de um grande 
conjunto de dados. A visão computacional é utiliza-
da no reconhecimento facial. 

Na prática é utilizada no setor de saúde para detec-
tar anomalias em ressonâncias, tomografias e raio-
-x. Tensor Flow é uma plataforma de código aber-
to para Machine Learning e é utilizada para criar e 
implantar com maior agilidade, aplicativos baseados 
em aprendizado de máquina. 

O Keras é um framework de Deep Learning e é exe-
cutado em conjunto com o Tensor Flow. Júpiter é 
uma aplicação WEB de códigos abertos onde cientis-
tas de dados e desenvolvedores de Machine Learning 
podem criar e compartilhar dados entre si.

“O problema com o uso das informações pes-
soais começa quando não estão disponibili-

zados quais dados são coletados e para quais 
finalidades.” - Matheus Damiani Mendes, 

advogado

É óbvio que hoje as IA’s são ferramentas que fazem 
parte do nosso dia a dia sem nos darmos conta, vem 
para facilitar e acelerar em segundos funções que um 
ser humano passaria horas trabalhando.

Sabemos também que é natural ela aprender nossa 
rotina, através de formas de escrita, de horários de 
acesso e por aí vai, porém não questionamos esse tipo 
de aprendizado, como por exemplo de ficarmos tan-
to tempo em uma rede social e nisso se encaixa por 
exemplo, o Tik Tok. 

Dentro da plataforma temos a categoria “for you”, 
onde aparecem vídeos conforme o seu gosto, as situ-
ações por exemplo, que o simples fato de um perfil 
falar sobre um determinado assunto o for you dessa 
pessoa já coloca vídeos semelhantes ao tema que ela 
levantou, essa não é uma observação de apenas de 
aprendizado por um comportamento seguido, isso 
é aperfeiçoamento da IA que reconhece essa infor-
mação apenas com um clique ou de segundos de tela 
parada.

É uma observação que muitos consideram como uma 
leitura de mente, se falamos que queremos comprar 
um tênis de tal marca abrimos o YouTube a propa-
ganda dessa marca estará lá. 

É um tema delicado que nos traz um pouco de re-
ceio do que poderá acontecer no futuro, o fato é: as 
Inteligências Artificiais vão se tornar cada vez mais 
avançadas e nossas tecnologias irão ser personaliza-
das somente para nós.Fo

to
: E

m
er

so
n 

A
ra

uj
o

Mercúrio: edição ensaios 16

Inovação



O streamer “Gaules” é um dos fenômenos da Twitch no Brasil chegando a até 300 mil espectadores simultâneos.

A nova onda global conquista o mundo

Por Victória Luiza Maceno e Thamiris Regina Mottin

Em 1993, no Centro de Pesquisa da Xerox na Ca-
lifórnia, a banda Severe Tire Damage marcou a 
história fazendo a primeira live streaming do 

mundo. No ano seguinte, ela abriu a live da Rolling 
Stones, a primeira grande banda a fazer shows pela 
internet. 

Pouco tempo depois, o modelo das lives se voltou 
para os esportes, como o baseball. A dificuldade de 
conexão de rede, porém, fez com que a maioria dos 
materiais ao vivo migrasse para rádios e podcasts on-
line, uma vez que a captura de áudio exigia menos 
dados. 

Contudo, a ideia não morreu. Com o desenvolvimen-
to da internet banda larga, a moda do streaming em 
áudio e vídeo voltou. Isso possibilitou com que fer-
ramentas de live como o Youtube, Periscope, Face-
book, Twitter e Instagram alavancassem. 

Assim, com a expansão desse meio, a monetização 
das lives e a exibição de anúncios durante a trans-
missão, começou a competição das plataformas para 
atrair o maior número de telespectadores.
 
Em 2005, Justin Kan criou uma plataforma de “live 
streaming” chamada “justin.tv”, que tinha como ob-
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Corre que a live começou: O fenômeno da 
Twitch



Os equipamentos de alta qualidade transformam as stre-
ams em uma produção profissional.

jetivo fazer lives em estilo reality show para pessoas 
comuns apresentarem suas vidas no dia-a-dia. Essa 
função não foi tão utilizada tanto quanto para jogos e 
a plataforma acabou sendo renomeada “Twitch”.

Indústria de jogos conquista a próxima fase 

Indo ao contrário do seu foco, a plataforma cres-
ceu inclinada a categoria de lives de jogos, afinal, 
o mercado de games lucra mais a cada dia (faturou 
globalmente 160 bilhões de dólares apenas em 2020 - 
Newzoo). Assim, a Twitch se levantou no ramo e se 
tornou, além de pioneira, uma gigante.

Mesmo todos querendo uma fatia do negócio lucrati-
vo dos jogos eletrônicos, a plataforma roxa não ficou 
para trás. Segundo a Stream Elements, durante 2020 
a Twitch acumulou 17 bilhões de horas assistidas pe-
los usuários, enquanto os concorrentes Youtube Ga-
ming e Facebook Gaming, acumularam 10 e 3 bilhões 
respectivamente. 

Seu sucesso se dá principalmente por suas ferramen-
tas, suporte aos criadores de conteúdo e o senso de 
comunidade que a plataforma cria.

Guide map 

As lives são de altíssima interatividade e engajamen-
to do público com o streamer. Além de poder inte-
ragir com o influenciador ao vivo pelo chat, também 
há recompensas para assinantes de cada canal, como 
emotes e grupos exclusivos, mensagens lida pelo bot, 
sem propagandas, etc. 

Para aqueles que não podem apoiar financeiramente, 
também há acumulação de pontos por tempo assis-
tido. De acordo com o número armazenado, pode-se 
trocar por recompensas que vão desde escolher gra-
tuitamente um emote a jogar com o streamer na live.  

Do lado dos produtores de conteúdo, o site oferece 
apoio financeiro além da filiação e exibição de propa-
gandas. Um grande exemplo é o Hype Train, momen-

to no qual os telespectadores compram subs (inscri-
ção no canal), sub gifts (dar inscrição para alguém) 
ou bits (moeda virtual da Twitch) para conquistar 
prêmios.

Novas fases desbloqueadas

Ademais, os streamers estão se tornando verdadeiros 
influenciadores digitais, conseguindo cada vez mais 
patrocínio de marcas de aparelhos eletrônicos, jogos, 
e-sports e energéticos. 

Tudo isso aumenta a visibilidade tanto da platafor-
ma quanto do streamer, alcançando, assim, cada vez 
mais público. 

Vendo o crescimento da plataforma, a Amazon abriu 
a porta para novos nichos expandindo a variedade no 
conteúdo. Hoje pode-se encontrar lives de culinária, 
música, RPG, maquiagem, artes visuais ou apenas 
um bate-papo.

Diante de tudo isso podemos ver como a Twitch 
construiu seu nome com o fenômeno das lives e se 
mantém no pódio graças a suas ferramentas de alcan-
ce e retenção de público.
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Os campeonatos de e-sports atingem recordes de audiên-
cia todos os anos.

A evolução dos eSports
Um novo modelo de jogos ganha força

Por Maria Eduarda de Marco e Michel Vier

Os eSports são competições de jogos eletrôni-
cos, disputadas entre equipes ou jogadores 
individuais. Sua origem foi na Universidade 

de Stanford, nos Estados Unidos, com um torneio de-
nominado “Olimpíadas Intergaláticas de Spacewar”. 

Esse primeiro evento ocorreu em 1972, seguido por 
campeonatos maiores nas próximas décadas, orga-
nizados pela Atari e Nintendo. Esses jogos reuniam 
pessoas de diversas regiões e aconteciam presencial-
mente. 

“Pode parecer extraordinário ser possível 
encher uma arena com pessoas que querem 
assistir videogame, mas é uma consequência 
perfeitamente razoável do que já podia ser 

visto em 1972”. - Stewart Brand, atualmente 
presidente da Fundação Long Now.

Histórico e inovações que transformaram o 
universo dos eSports

Entre 2000 e 2010, percebe-se o avanço da internet 
como uma inovação disruptiva no mundo dos eS-
ports. Por causa dela, os torneios passaram a poder 
acontecer virtualmente. Isso fez com que o número 
de jogadores e espectadores aumentasse absurda-
mente. 

Afinal, o acesso ao evento ficou mais fácil. Nesse pe-
ríodo de tempo, o número de campeonatos realiza-
dos passou de 10 a 160 e também foi criada a primeira 
organização de eSports, conhecida como G7. Vale 
ressaltar aqui que a indústria de jogos avançou junto 
com o desenvolvimento dos computadores, sempre 
como uma acompanhante, não como uma concorren-
te. 

Outra grande reformulação no universo dos eSports 
tem a ver com o surgimento das plataformas de Stre-
aming. Elas são meios de transmitir jogos e competi-
ções ao vivo. Assim, as partidas podem ser vistas em 
tempo real, do mesmo jeito que acontece com uma 
liga de qualquer outro tipo de esporte. 

O primeiro e mais famoso desses serviços é o Twitch, 
lançado em 2011 e comprado pela Amazon Prime em 
2014 por cerca de US $970 milhões. A ideia foi boa, já 
que o campo dos streamings só se expandiu, abran-
gendo também criadores de conteúdo do mundo dos 
games (streamers) e exibições entre amigos por pura 
diversão. 

Além do novo tipo de brincadeira e da integração so-
cial que surge através dos jogos digitais - apoiados 
pela internet e pelos serviços de streaming -, dá para 
dizer que nasce uma nova espécie de sonho entre a 
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Treino e dedicação fazem parte da rotina dos atletas de 
eSports.

Assim como nos esportes convencionais, os campeonatos 
de jogos virtuais atraem um público imenso.

garotada: ser jogador profissional de eSports. As-
sim como, no futebol, muitas crianças admiram o 
Neymar e desejam ser como ele, no mundo dos ga-
mes novos ídolos vêm ganhando fama. 

Por fim, observa-se a explosão dos jogos mobile, que 
são aqueles feitos para celulares e tablets. Por conta 
da facilidade de acesso - dado o grande número de 
pessoas que possuem smartphones hoje - e da me-
nor complexidade dos games que rodam nesses sis-
temas, os mobile são o segmento que mais cresce e 
rende no mercado dos jogos. 

Em 2020, a receita foi de US $77,2 bilhões. Essa ir-
rupção refletiu, é claro, nos torneios de eSports, so-
mando 50 horas de exibição de transmissões ao vivo 
em 2019.

Um aspecto bem interessante dos jogos mobile é 
que eles, de certa forma, democratizaram o acesso ao 
universo dos games. Com a quantidade enorme de 
jogos que funcionam em celulares mais simples, os 
indivíduos que não têm condição de adquirir conso-
les ou computadores de última geração também têm 
a oportunidade de participar desse mundo.

Campeonatos, times, audiência e dados

A expansão dos eSports permitiu o surgimento de 
um novo mercado promissor voltado a esses eventos, 
envolvendo a criação de times, empresas especializa-
das na organização de competições, sites de apostas, 
plataformas de transmissão, jornais e páginas espe-
cializadas, como também a emergência de novas per-
sonalidades públicas, como jogadores profissionais, 
narradores, comentaristas, youtubers, streams e in-
fluenciadores. 

Segundo a Newzoo - empresa de consultoria da área 
de jogos e esportes eletrônicos - a indústria dos eS-
ports teve um faturamento de 941,7 milhões de dóla-
res em 2020. Segundo a projeção, esse número deve 
superar a marca de 1 bilhão de dólares em 2021. 

As premiações dos principais campeonatos de alguns 
esportes eletrônicos refletem o enorme aumento de 
audiência e de interesse por essas competições. O 
The International, torneio de dota 2 realizado anu-
almente, conhecido por ter as maiores premiações de 
todos os eSports, premiou em sua primeira edição, 
em 2011, um total de U$ 1,6 milhões.
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Em 2019, o eSports teve um faturamento de R$ 957,5 mi.

Em sua última edição, em 2019, distribuiu um total 
de mais de U$ 34 milhões, sendo mais de U$ 15 mi-
lhões apenas para a OG, equipe vencedora naquela 
ocasião. 

Obviamente esses valores não aumentam por acaso, 
eles estão diretamente relacionados ao estrondoso 
aumento de espectadores e ao amadurecimento da 
modalidade com o passar dos anos. 

Consequentemente, são atraídas marcas que bus-
cam atingir esses públicos e ter maior visibilidade a 
partir dos patrocínios, seja por meio de times, joga-
dores, streamers ou em publicidade. 

Segundo o Esports Charts, o campeonato mundial 
de League Of Legends teve uma média 1.1 milhões 
de espectadores durante todo o campeonato (mé-
dia não muito menor comparada a esportes con-
sagrados, como a mais famosa liga de basquete do 
mundo, a NBA, que na temporada 2020/2021 obteve 
uma média de 1.34 milhão de espectadores durante a 
competição). 

Algumas marcas que não são originalmente do mun-
do dos games encontraram nos eSports uma nova 

maneira de se destacar, dentre elas a Mercedes-Benz, 
que começou a se engajar nessa indústria no ano de 
2017 e em 2019 se tornou a primeira empresa de auto-
móveis a investir em uma equipe de eSports.

Não demorou muito para que concorrentes também 
notassem a enorme visibilidade dessas categorias, 
como a BMW, que patrocina, inclusive, a brasileira 
Pain Gaming. 

Além das empresas de automóveis, corporações 
como Coca-Cola, Red Bull, Monster, Nike, Adidas, 
Dell, Visa, Vivo e até mesmo a OMO já se envolveram 
de alguma forma nesse mercado.

Esse cenário de enorme crescimento chamou a aten-
ção de investidores de peso nos últimos anos, dentre 
eles, o ex-jogador de futebol Ronaldo, que recente-
mente em 2021 anunciou o lançamento de uma hol-
ding focada em tecnologia e eSports. 

Além da holding, o Fenômeno já havia se envolvido 
no mercado de eSports ao se tornar sócio de uma das 
maiores organizações de eSports do Brasil em 2017, 
a CNB. 

Além do craque brasileiro, diversos atletas e ex-atle-
tas de outras modalidades têm investido altos valores 
nessa indústria, como o piloto bicampeão mundial da 
Fórmula 1, Fernando Alonso.

Diferente do futebolista, ele optou por investir em 
uma das empresas que organizam os campeonatos 
virtuais de automobilismo - a Motorsport Network - 
sendo que Alonso, além de investidor, é também um 
dos administradores da referida empresa. 

Além dos atletas, outras grandes celebridades em-
barcaram nesse mercado, como o rapper Drake, que 
se tornou um dos sócios da equipe 100Thieves, time 
de eSports da franquia Cleveland Cavaliers, da NBA. 

Além das celebridades, grandes organizações dos es-
portes tradicionais viram nos eSports uma forma de 
expandir horizontes. No Brasil, as tradicionais equi-
pes de futebol Santos e Flamengo criaram suas pró-
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Os equipamentos gamers são moda entre os jogadores profissionais.

prias organizações de eSports. Além disso, algumas 
equipes da NBA e até mesmo o Paris Saint-Germain 
também possuem envolvimento com os esportes ele-
trônicos. 

Não podemos deixar de dar créditos ao potencial de 
inclusão social e democrático que os esportes ele-
trônicos apresentam. Apesar de termos citado times 
com enorme destaque e patrocínios milionários, o 
que não falta nos eSports são equipes formadas por 
jogadores das mais diversas habilidades buscando se 
destacar e ascender nas competições amadoras. 

Afinal, qualquer pessoa que jogue têm a possibilida-
de de se dedicar ao jogo e unir outros jogadores para 
formar seu próprio time de eSports. 

Exemplo disso é o grupo de jogadores que forma atu-
almente a equipe B4, de Free Fire, que surgiu em 2018 
a partir de um grupo de amigos que decidiu se dedi-

car ao jogo. A organização obteve um grande desta-
que no cenário, chegando a criar uma parceria com o 
Flamengo eSports.

Regulamentação: são esportes ou não?

Há muitas discussões sobre os eSports poderem ou 
não serem considerados modalidades esportivas. No 
ponto de vista mais legislativo, ainda não existe uma 
regulamentação internacional que valide essa prática 
como uma categoria de esporte, mas alguns países, 
como Finlândia e Japão, já adotam essa definição. 

No Brasil, o senador Roberto Rocha, do Maranhão, 
elaborou o PL 383/2017. Apesar de buscar regula-
mentar os esportes eletrônicos, esse projeto de lei foi 
muito criticado pelas distribuidoras de jogos, visto 
que seus títulos seriam controlados por federações. 
Nesse caso, o país segue sem uma lei que conceitue 
eSports como, de fato, esportes.
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O Youtube tem atualmente mais de dois bilhões de usuários.

O gigante da internet também tem suas dificuldades

Por Camila Ristow Andrade e Caroline Gonçalves da Costa

Os serviços de streaming são aqueles que 
funcionam através do uso da internet, 
onde os usuários geralmente pagam uma 

mensalidade à empresa responsável para usufruir 
do conteúdo por elas oferecido: vídeos, músicas, 
notícias e etc. 

Quando o assunto é a distribuição de filmes, seria-
dos, música e outros conteúdos multimídia, esses 
serviços estão se tornando cada vez mais popula-
res.
  
O streaming de mídia traz a liberdade e acesso 
que os consumidores nunca tiveram antes, sem fa-
lar no custo e na possibilidade de fugir da pirata-
ria. Os produtores de conteúdo em todo o mundo 
adotaram o streaming media como um dos princi-

pais modos de distribuição, atraindo rapidamente 
um grande número de telespectadores com renda 
substancial. 

Com o desenvolvimento da Internet banda larga 
no Brasil, o streaming se integrou com sucesso em 
um serviço democrático com conteúdo popular e 
segmentado. A solução permite a transmissão de 
áudio e vídeo a um custo de produção planejado 
de acordo com o público e as necessidades de cada 
projeto.

Streaming de vídeo, música e até jogos é uma prá-
tica que começou em 2010, mas se tornou popular 
na última década, fazendo parte do dia a dia de 
muitas pessoas. Os serviços de streaming de músi-
ca, por exemplo, representaram quase 80% de to-
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O YouTube vem conseguindo se adaptar 
às plataformas de Streaming Music?



O Spotify possui 172 milhões de assinantes pagos.

das as receitas do setor em 2019. Dois fatores tor-
nam essa mudança possível. Um deles é a redução 
do preço do acesso à Internet em banda larga, que 
é rápida o suficiente para processar a transmissão 
de sons e imagens de alta qualidade, em tempo 
real. A outra é a proliferação de dispositivos que 
podem tirar proveito desses serviços, como novas 
TVs Smart e smartphones.

Um dos aspectos econômicos mais relevantes ao 
considerar, quando falamos no sucesso dos servi-
ços de streaming music atuais, é o fato de que se 
apresentam à indústria da música como agentes 
capazes de bloquear o compartilhamento gratui-
to de músicas, já que as plataformas não permitem 
que seus usuários baixem os conteúdos e compar-
tilhem entre si. 

A grande sacada é: Os serviços de streaming music 
conseguem levar satisfação aos seus consumidores 
e ainda barganhar com artistas e gravadoras (Kis-
chinhevsky et al; 2015).
 

“Justin Bieber alcançou 86 milhões de ou-
vintes mensais no Spotify”. De acordo com o 

streaming.

Segundo dados de 2019, da Counterpoint (gráfico 
abaixo), o líder global dos streamings de música 
é a plataforma Spotify (pioneira na inovação das 
plataformas de streaming music), que terminou o 
ano acumulando 34% das assinaturas. 

Já o YouTube Music Premium, que foi lançado no 
Brasil em 2018, acumula 5% das mesmas, dando a 
posição de concorrente direta do Spotify para a 
Apple Music e para a Amazon Music, com 21% e 
15% das assinaturas, respectivamente. 

Com o grande crescimento do mercado de stre-
aming de música por assinatura, o Youtube viu a 
oportunidade de implementar o Youtube Music 
Premium, em 2018. 

Uma versão paga do aplicativo, que garante ao 
usuário acesso à todas as faixas já existentes na 
versão gratuita, com maior qualidade de busca 
personalizada, livre de anúncios e com possibili-
dade de usabilidade em segundo plano. 

Uma das grandes satisfações de usuários do You-
Tube Music, é o fato dele garantir acesso a faixas 
que não se encontram em outras plataformas, se-
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O catálogo de músicas do Spotify contém mais de 50 
milhões de músicas disponíveis.

gundo dados da matéria publicada por Paulo Al-
ves, para o TechTudo, em 2018.  

Como uma plataforma relativamente nova, sob os 
olhares do streaming por assinatura, o Youtube 
Music acaba não apresentando os melhores resul-
tados econômicos e de satisfação do usuário, se 
comparado a plataformas como o Spotify, Apple 
Music e Amazon Music. 

Alguns dos pontos negativos apontados por seus 
consumidores são: dificuldade na construção de 
playlists para exibição em modo aleatório e a falta 
de investimento nos Podcasts; situações as quais 
a empresa pronunciou que visa aplicar melhorias. 

A discussão sobre os Podcasts pode ser muito re-
levante para análise, visto que, muitos criadores 
de conteúdo digital estão focando suas atividades 
na produção de conteúdo exclusivos (Podcasts).

Desde 2019, o número de pessoas consumindo 
esse tipo de informação vem crescendo relativa-
mente bem, segundo dados da Counterpoint. A 
Apple Podcasts e o Spotify vêm liderando esse 
mercado, respectivamente.  

Outro fator para explicar a baixa porcentagem de 
assinaturas do YouTube Music Premium, em re-
lação às outras plataformas, é o momento em que 
estamos vivendo. A plataforma foi lançada em 
2018 e já em 2020 passou a enfrentar a pandemia 
de COVID-19.  

Dados da Counterpoint mostram que no início, 
o streaming teve sim um crescimento potencial 
nas transmissões (conforme mais pessoas iam se 
adaptando ao isolamento), mas depois o merca-
do presenciou desacelerações, tanto nas receitas 
pagas (onde os usuários estavam trocando seus 
planos pagos por planos gratuitos), quanto nas 
baseadas em anúncios, já que, para corte de gas-
tos, empresas foram retirando suas receitas de 
publicidade. 

Ou seja, todas as plataformas de música sentiram 
essa transformação, mas para o YouTube Music 
Premium pode ter sido um momento ainda mais 
delicado.

A partir da análise desses dados, podemos veri-
ficar que o YTM vem apresentando algumas difi-
culdades para se adaptar ao mercado de streaming 
music, tanto em fator econômico, quanto em que-
sito de satisfação do usuário. 

O primeiro, acreditamos ter relação com o fato de 
ser uma plataforma relativamente nova no merca-
do de assinaturas, que “carrega” muitos usuários 
ainda acomodados com seu uso gratuito e também 
enfrenta concorrência com as plataformas mais 
evoluídas, em usabilidade e conteúdos exclusivos, 
como o Spotify, Amazon  Music ou Apple Music e 
Apple Podcasts. 

Além disso, como já citado acima, ter enfrenta-
do uma situação de desequilíbrio econômico das 
plataformas de streaming music, apenas dois anos 
após seu lançamento, o que aconteceu durante a 
pandemia da Covid-19.  
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Em 2020, apesar da grande quantidade de usuários, o Spotify fechou o ano com um valor insuficiente para obter lucro.

Por último, quando falamos em satisfação do 
usuário, podemos observar reclamações sobre o 
conteúdo disponibilizado, como por exemplo a 
falta de investimento nos Podcasts (que são uma 
grande aposta dos serviços de streaming), mas 
também encontramos insatisfações até mesmo 
durante a assinatura do serviço. 

No Reclame Aqui, os internautas se queixam de 
cobranças indevidas, de dificuldades para cance-

larem suas assinaturas e também de estarem sen-
do cobrados durante o período de teste grátis ofe-
recido pela plataforma. 

Vale lembrar que o YouTube não tem presença 
de respostas no Reclame Aqui, mas ainda sim é o 
site é uma boa ferramenta para analisar o público 
externo. Portanto, é visto que a plataforma ainda 
tem muito a evoluir, se quiser competir verdadei-
ramente nesse mercado.
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A representatividade de pessoas LGBTQIA+ carrega um 
poder simbólico relevante.

A representatividade LGBTQIA+ no cinema 
ao longo dos anos 
Para aumentar a representatividade, muita coisa ainda precisa ser mudada

Por Eduarda Eberhardt e Isabela Inácio Misocami 

Nos filmes produzidos pelos estúdios de 
Hollywood, a representação da diversidade é 
algo que nem sempre existiu e até hoje deixa 

a desejar. 

Grandes estúdios como a Paramount Pictures e a Fox 
Films foram fundados em Hollywood nos anos 1910, 
dando início à “capital do cinema”, que entre 1920 e 
1960 teve sua “Era de Ouro”, que representou o gran-
de desenvolvimento dessa indústria. 

Em 1930, a Associação de Produtores e Distribuido-
res de Filmes da América, liderada na época por Will 
H. Hays, adotou um conjunto de normas morais cha-
mado “Código de Produção de Cinema”. 

De forma extremamente conservadora, o código de-
finia o que era ou não aceitável para os filmes pro-

duzidos nos Estados Unidos e ficou conhecido como 
“Código Hays”, sendo substituído pelo sistema de 
classificação indicativa somente em 1968. 

Algumas das proibições do Código estavam direta-
mente relacionadas a preconceitos contra minorias 
e restringiam de forma absurda a representação da 
diversidade. 

Um exemplo de restrição que se enquadra nisso é 
a proibição da miscigenação e alusão ao amor en-
tre brancos e negros e a proibição da insinuação de 
perversões sexuais, item que, conforme os valores da 
época, abre pecedente para a exclusão da representa-
ção de casais homossexuais na indústria cinemato-
gráfica dos Estados Unidos.

“Assim, temos apenas uma única perspectiva 
de experiência de mundo nas histórias que 

se contam. Isso cria um padrão hegemônico, 
uma forma de estar no mundo, que exclui as 
outras possibilidades de existência” - Carla 

Maia, professora e pesquisadora em História 
do Cinema

Com as proibições impostas às produções cinemato-
gráficas estadunidenses pelo Código Hays, a repre-
sentação LGBTQIA+ teve início no cinema indepen-
dente. 

Em 1947, Kenneth Anger, um jovem de 17 anos, pro-
duziu um filme experimental homoerótico chamado 
Fireworks, que retratava temas como a homossexu-
alidade e o sadomasoquismo. Esse filme inaugurou o 
cinema queer do pós-guerra e sofreu diversas amea-
ças. 
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No início dos anos 1990 nasce o New Queer Cinema.

No início dos anos 1990 nasce o New Queer Cinema.

Nos anos 60, vários filmes foram censurados devi-
do a uma campanha antipornográfica, porém essa 
medida afetou também filmes menos obscenos, oca-
sionando a censura e a prisão dos envolvidos. Até 
mesmo o público era preso quando a polícia aparecia 
durante a transmissão desses filmes. 

Com a proibição da representação sexual no cinema, 
os estadunidenses procuravam esse tipo de filme no 
cinema europeu, incluindo filmes que retratavam a 
homossexualidade. Nesse período, cineastas euro-
peus homossexuais, como Derek Jarman, Pasolini, 
Visconti, Fassbinder e Chantal Akerman se torna-
ram muito importantes.
 
A Rebelião de Stonewall, que aconteceu em 28 de 
junho de 1969 foi essencial para introduzir homosse-
xuais de todo os Estados Unidos a uma nova forma 
de pensar, envolvendo visibilidade e atitude, “sair do 
armário” era de extrema importância para desinvisi-
bilizar a comunidade. 

Nos anos 70 surge a esfera dos documentários inde-
pendentes e é nesse momento que começa a existir 
um retrato da comunidade LGBTQIA+. 

Com o aumento da aceitação da comunidade, 
Hollywood tentou entrar no clima com filmes como 
“Making Love”, estreado em 1982, quando o Código 

Hays já não estava mais em vigor, porém o filme teve 
bilheteria de 6,1 milhões de dólares, trazendo prejuí-
zo para a 20th Century Fox. 

Atualmente, a produção de filmes com representação 
LGBTQIA+ está crescendo cada vez mais em vários 
países, incluindo o Brasil, porém ainda deixa muito 
a desejar. 

Diversos filmes com essa temática apresentam pro-
blemas como a hipersexualização de mulheres lésbi-
cas — como aconteceu no filme francês “Azul é a cor 
mais quente” de 2013. 

A tragédia do longa, envolvendo os personagens 
principais, que é algo muito recorrente nesses filmes, 
incluindo traições, relacionamentos heterossexuais, 
morte como representação de purificação de um dos 
personagens e suicídio por falta de autoaceitação. 

Para gerar uma maior representatividade, é necessá-
ria a produção de mais filmes que tratem os perso-
nagens LGBTQIA+ com maior naturalidade e não se 
apeguem unicamente ao sofrimento e à sexualização.Fo
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Filme “Viagem à lua’’ (1902), dos irmãos Lumiére, é considerado o primeiro filme de ficção científica a utilizar técnicas 
de efeitos especiais.

Guiados pelo avanço da tecnologia e por grandes gênios, o mundo viu o cinema se revolucionar

Por Carolina Genez e Paula Bulka

O cinema nasceu no final do século XIX, em 
que diversos inventores como Thomas Edi-
son e os Irmãos Lumière trabalhavam em 

máquinas que captavam e projetavam imagens, como 
o cinetoscópio. 

Com invenções como essa, surge a primeira fase do 
cinema: a Era do Cinema Mudo, que ocorreu entre 
1894 e 1929.

No começo, os filmes focavam muito no movimento, 
eram sem som e normalmente sem enredo. Os cená-
rios eram diversos e mostravam cenas comuns como 
um trem chegando a uma estação, um homem regan-
do seu jardim, homens jogando cartas, a saída de ope-
rários da fábrica, entre outros. 

Por mais que hoje em dia essas narrativas sejam de-
sinteressantes, em 1895 as apresentações desses fil-
mes encantaram a população e atraiam multidões.
E foi por volta de 1900 que os primeiros filmes com 
narrativa passaram a surgir, contando histórias e 
criando técnicas. 

Dentre os nomes que surgem se tem a francesa Alice 
Guy-Blaché, muitas vezes esquecida na história para 
dar lugar a homens com currículos inferiores e reper-
tório esquecível. 

Alice foi a primeira cineasta mulher e a primeira pes-
soa a explorar a via narrativa do cinema, e fez seu pri-
meiro filme baseado no conto popular “ A fada dos 
Repolhos” em 1896.
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inovação histórica



Homem vestido de Carlitos, o vagabundo, personagem mais marcante da carreira de Chaplin.

Outro nome de grande importância nessa fase do ci-
nema é o famoso francês Georges Méliès, que dirigiu 
o “Viagem à Lua” em 1902, trazendo para o cinema o 
ilusionismo e os truques do teatro, e também efeitos 
visuais impressionantes na época.

Em 1912, se deu o fim do monopólio da Motion Pic-
ture Association e  Hollywood começou a crescer, foi 
nesse período que surgiu a maior estrela do cinema 
mudo Charlie Chaplin que, além de atuar, também 
dirigia e produzia seus filmes. 

“A música no cinema começou a ser utiliza-
da como artifício para atrair o público, para 
que as pessoas perdessem o medo de entrar 

em uma sala escura.”, afirma a pesquisadora 
norte-americana Claudia Gorbman, em seu 
livro Unhearded Melodies: Narrative Film 

Music

Quando o som chegou ao cinema, no final da década 
de 20, Chaplin começou a compor a trilha sonora dos 
seus longas. Ao todo, produziu mais de 80 filmes na 
sua carreira, deixando seu personagem Carlitos (The 
Tramp) na memória de todo bom apreciador da séti-
ma arte.

Como dito anteriormente, o som chega ao cinema 
mais ou menos em 1921, quando foi criado o sistema 
de som chamado de “Photo-Kinema”, que se tornou 
rapidamente ultrapassado. E, em 1923, o físico Lee 
De Forest, criou o Fonofilme, que sincronizava som 
e diálogo, mas com uma qualidade sonora ruim. Os 
filmes produzidos com esse processo eram apenas 
curtas-metragens. 

A revolução aconteceu em 1925, quando a Warner 
Bros Pictures (considerado na época um estúdio pe-
queno) introduziu uma tecnologia de um sistema de 
som novo, apelidado de “Vitaphone” e estreou o sis-
tema em 1926 no filme Don Juan, tornando-se o pri-
meiro filme a ter trilha sonora. 

E em 6 de outubro de 1927 foi produzido também 
pelo estúdio  Warner o filme “O cantor de Jazz”, o pri-
meiro longa metragem com gravações de áudio que 
incluía o diálogo, o investimento da produtora foi de 
meio milhão dólares, com uma bilheteria de 3,5 mi-
lhões, um grande sucesso. 

O primeiro filme com todo diálogo gravado foi tam-
bém da Warner Bros, chamado “Luzes de Nova Ior-
que” em 1928, também sonorizado com o Vitaphone. 
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Cartaz do filme “Citizen Kane: O Mundo a Seus Pés” 
considerado pelo Instituto Americano do Cinema (AFI) 
como o melhor filme de todos os tempos.

O sucesso financeiro desse filme foi o que estabeleceu 
a Warner Brothers como um grande estúdio, inclusi-
ve ganhando um Oscar por “O Cantor de Jazz”, sendo 
considerado o primeiro filme falado, que inovou e re-
volucionou a indústria.

A passagem do cinema mudo para o cinema sonoro 
trouxe impactos imediatos. Dois anos após o lança-
mento do primeiro filme com falas, em 1929, 51% 
das produções cinematográficas já não eram mais 
mutadas. 

A crise de 29, que assolou o mercado norte-ameri-
cano e o resto do mundo, deixou intacto a indústria 
hollywoodiana,  mas também foi nessa época que co-
meçou a ascensão da Era de Ouro de Hollywood.

A mudança tecnológica necessitou de ajustes para ser 
viável, os atores da época precisaram reeducar a voz 
e interpretação.  Já o estabelecimento do som ótico 
obrigou o aperfeiçoamento das gravações e passagem 
transcrita dos sons. 
Os estúdios também passaram a apostar em novos 
formatos, como os musicais, potencial explorado pri-
meiramente pela grande MGM. A trilha sonora (voz, 
música e efeitos sonoros) passou a compor as produ-
ções com tanta maestria e grandeza quanto os outros 
pilares de um bom filme. Nessa época, um clássico 
musical se destaca: a animação Fantasia (1940), da 
Walt Disney Pictures.   

As consequências para o Brasil de uma onda de pro-
duções sonoras de estadunidenses foi a paralisação 
do cinema nacional. Em 1930, Adhemar Gonzaga 
criou no Rio de Janeiro a Cinédia, companhia cine-
matográfica para tentar enquadrar as produções ao 
ritmo nortista, mas com a originalidade brasileira. A 
aposta em comédias musicais e dramas populares foi 
certeira. 

O curta-metragem “A voz do Carnaval” se destacou 
como a primeira participação da atriz Carmen Mi-
randa. 

A passagem do cinema mudo ao cinema sonoro foi 
inovadora e revolucionária, mas, como toda mudan-
ça tecnológica, trouxe desemprego e consequências 
irreparáveis. 

As décadas seguintes consolidaram um cinema de 
marcos inimagináveis para a história e de clássicos 
inesquecíveis, com o ápice em 1941 com o lançamen-
to do Cidadão Kane, considerado até hoje o melhor 
filme já produzido da famosa “Era de Ouro” do ci-
nema.
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Cartaz de “Bacurau” (2019). O filme fez grande sucesso 
na apresentação de gala do Festival de Cannes, receben-
do sete minutos de aplauso.

Evolução do acesso à tecnologia e a 
ascensão do cinema independente 
A tecnologia permitiu que a sétima arte se expandisse e se tornasse a produção muito mais acessível

Por Letícia Carpi Baggio e Marina Anater 

O cinema é um artefato cultural é um fenômeno 
de comunicação já instaurado na sociedade 
atual, porém esta arte possui muitas varia-

ções e modelos diferentes de realizações. Uma das 
formas é o cinema independente e o que ele repre-
senta. 

Em primeiro lugar, o cinema, também conhecido 
como a sétima arte, teve sua origem possibilitada 
pela invenção de tecnologias de comunicação e ima-
gem, como a fotografia. Mas foi a criação do cinema-
tógrafo, em 1892, que marcou seu nascimento. 

As primeiras produções eram curtas e mudas, ape-
nas na década de 1930, que as filmagens começam 

a ganhar áudio. Dessa forma, a história do cinema é 
acompanhada pelas inúmeras criações e evoluções 
tecnológicas, que permitiram chegar nos modelos 
que conhecemos hoje. 

Com o advento da expansão tecnológica, equipa-
mentos e meios de produção de filmagens passaram a 
ser mais acessíveis para a população e, assim, ocorreu 
uma certa “democratização” do acesso a criação da 
sétima arte. 

Com isso, surge o cinema independente, como um 
meio de realizar a arte de forma mais “livre” e sem 
interferências de grandes estúdios que, em grande 
maioria, detém regras e protocolos para a criação de 
filmes. 

Dessa forma, o cinema independente cresce como 
uma alternativa aos grandes estúdios, que monopoli-
zavam o cinema, muitas vezes o tratando como pro-
duto de compra e venda, se perdendo em seu valor 
artístico e cultural. Assim, a liberdade de criar algo 
novo não era tão comum quanto se desejaria. 

O cinema independente não tem uma definição uni-
versal, mas é caracterizado por produções realiza-
das fora do sistema, com grande liberdade artística 
e geralmente poucos recursos. É possível apontar os 
Estados Unidos comoum dos grandes precursores 
desse modelo de cinema. 

Hollywood, o maior centro de cinema do mundo, 
surge como uma arte independente, mas com o pas-
sar dos anos o mercado foi crescendo e ganhando um 
caráter mais comercial (principalmente devido ao 
surgimento de grandes estúdios), se tornando o que 
hoje conhecemos como mainstream. 
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esta nova forma de realizar a sétima arte ganha força por 
ser um escape ao sistema metódico vigente.

“O cinema independente ganha popularidade ao se dis-
tanciar do monopólio existente.

Assim, quem queria ter liberdade para produzir, 
procurava uma opção fora, recorrendo ao que hoje 
conhecemos como cinema independente.

A primeira exibição cinematográfica no Brasil acon-
teceu em 1896, quando uma pequena elite teve a 
oportunidade de assistir a gravação Saída dos Tra-
balhadores da Fábrica Lumière, dos irmãos Lumiére. 

O cinema continuou existindo no Brasil daquela 
época, mas se desenvolveu realmente com a popu-
larização da energia elétrica. Desde então, muitos 
filmes passaram a ser importados da Europa e dos 
EUA. 

A produção brasileira foi majoritariamente indepen-
dente até a década de 1930, quando foi criado o pri-
meiro grande estúdio de cinema no país, a Cinédia. 

Também nessa década foram exibidos grandes obras 
do cinema nacional, como Limite (1931), de Mario 
Peixoto; A Voz do Carnaval (1933), de Ademar Gon-
zaga e Humberto Mauro, e Ganga Bruta (1933) de 
Humberto Mauro. 

A história do cinema brasileiro também é marcada 
pela criação da companhia de cinema Atlântida Ci-
nematográfica, que popularizou o gênero das Chan-
chadas (comédia-musical de baixo orçamento). 

Mais tarde, em 1949, foi criado o estúdio Vera Cruz, 
que assumiu um papel mais industrial e levou o mer-
cado cinematográfico brasileiro a um novo patamar, 
renomeando o artista Mazzaropi e ganhando o prê-
mio de melhor filme de aventura do Festival de Can-
nes, com O Cangaceiro, de Lima Barreto. 

Atualmente, se destaca no cinema independente 
brasileiro a obra Bacurau (2019), dirigida por Kleber 
Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que teve alta 
aceitação popular e foi indicada e ganhadora de di-
versos prêmios, inclusive em Cannes. 

“Hoje ainda há quem queira filmar com pelí-
cula, e é uma coisa possível. É como alguém 

que prefira ouvir vinil a Spotify” -  Paulo 
Cunha, diretor e professor da UFPE.

O cinema independente é caracterizado por apresen-
tar uma redução de gastos, produzindo filmes com 
orçamentos menores. Isto foi possível devido a al-
guns fatores, entre eles, o barateamento e ampliação 
do acesso à equipamentos, em decorrência da evolu-
ção tecnológica. 

Como consequência da evolução, câmeras e compu-
tadores ficaram mais simples de serem manejados, 
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Com a democratização das tecnologias, tornou-se mais viável a produção de forma independente da sétima arte.

compactos,“portáteis” e com preços acessíveis ao pú-
blico comum. 

Dessa forma, o surgimento do cinema independente 
apresenta uma importante influência da democrati-
zação ao acesso às tecnologias, pois possibilitou que 
pessoas que não faziam parte dos grandes estúdios 
da época, conseguissem fazer a sétima arte sem que 
necessitasse de grandes produções e de quantias ab-
surdas de dinheiro.

Em conclusão, a evolução das tecnologias e a de-
mocratização ao seu acesso é, sim, responsável pelo 

surgimento do cinema independente. Em meio à mo-
nopolização dos grandes estúdios de cinema, em que 
a liberdade não era possível, esta nova forma de rea-
lizar a sétima arte ganha força por ser um escape ao 
sistema metódico que estava instaurado. 

E, com o aumento do acesso às tecnologias pela so-
ciedade, se torna viável produzir e colocar em prá-
tica as ideias inovadoras, que seriam barradas pela 
indústria, democratizando o acesso e a execução do 
cinema, resultando em obras cinematográficas extra-
ordinárias, devido a liberdade criativa garantida pelo 
cinema independente.
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A diversidade de pessoas  que acompanham o programa cresce a cada ano.

O reality show que conquistou o Brasil

Por Camila Ristow Andrade e Caroline Gonçalves da Costa

Com a notória queda na audiência da TV 
aberta brasileira, com marcas negativas de 
21% para os canais SBT e RedeTV, 12% para 

a Band, 6% para a Record, a Globo, maior emissora 
brasileira, registrou a menor queda entre os canais 
enquanto exibia o Big Brother Brasil, nos primei-
ros meses de 2021, segundo pesquisa do Ibope. 

Com a popularização dos serviços de streaming e 
de internet, a crise da televisão aberta não é uma 
novidade e as empresas de comunicação vêm pro-
curando alternativas para frear o declínio. 

Reconhecida pelas produções próprias de novelas 
e de entretenimento, que sofreram bastante com a 
Pandemia, e estruturam a grade de programação, 
a Globo vem há um bom tempo apostando nos re-

alities para atrair o público. O mais famoso deles, 
o Big Brother Brasil está há 21 anos na programa-
ção do canal e, apesar de ter tido temporadas com 
relativa baixa na audiência, recuperou bastante o 
fôlego na edição que comemorava a segunda déca-
da de exibição, em 2020. 

O Big20, como foi chamado, inovou ao selecio-
nar pela primeira vez famosos para o elenco do 
programa, muitos deles figurinhas conhecidas da 
internet, influencers com sua própria e concreta 
rede de engajamento, elemento importante para 
que o programa alcançasse índices de audiência 
estratosféricos. 

Porém, talvez mais importante que a audiência 
direta ao programa, foram os números de conver-
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Big Brother: uma via de mão dupla com a 
internet 



 O Big Brother foi uma ideia que deu certo, é a famosa “ideia do sucesso”.

sações e engajamento geradas pelas duas últimas 
edições nas redes sociais. 

Não é de hoje que o Reality, é usado como uma 
espécie de boia salva vidas da TV Globo. Contu-
do, depois do sucesso gigantesco de 2020, muito 
se esperava, e também se desconfiava, da edição 
de 2021. 

O sucesso se repetiu e as estratégias da emissora 
de capitalizar o sucesso do horário por toda a pro-
gramação e pelas outras plataformas da empresa, 
foi, mais uma vez, notável e se expandiu.

“A média diária de audiência foi de 37 mi-
lhões de pessoas na televisão aberta e por 

assinatura.”. - Eduardo Schaeffer, diretor de 
negócios integrados em publicidade da Globo.

Primeiramente, basta notar a mobilização de boa 
parte dos já existentes programas de entretenimento 
do canal que passaram a abordar os conteúdos do Big 
Brother quase à exaustão. Entraram na grande roda 
de conversa sobre o Reality absolutamente todos os 
programas de entretenimento da emissora. 

O “Mais Você”, o “Encontro com a Fátima Bernardes”, 
o “É de Casa”, por exemplo, todos matutinos e com 
audiências em bruscas quedas ao longo dos anos, por 
exemplo, reservavam boa parte de sua duração para 
comentar o programa. 

Além disso, pílulas eram inseridas ao longo da pro-
gramação remetendo aos últimos acontecimentos da 
casa. Em todos estes exemplos, há sempre algum tipo 
de diálogo com a internet, seja com a simples exibi-
ção de memes, por exemplo, ou outros conteúdos. 

Em 2021, além da inserção do assunto do momento 
nos programas já existentes e das pílulas ao longo 
da programação, que já eram de praxe, a TV Globo 
lançou um novo programa inteiramente dedicado ao 
BBB, o Plantão BBB, que se inseriu no, talvez, mais 
problemático horário da emissora, de segunda à sex-
ta às 14h. 

Nos últimos anos, foram inúmeras as tentativas de 
novos programas, inversões da clássica programação 
que intercalava reexibição de novelas, filmes e outras 
produções, assim como outras estratégias para con-
quistar o público.
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A ideia do reality show foi tão boa e deu tão certo, que o 
lucro só aumenta a cada nova edição.

Contudo, ao contrário do que se esperava, o progra-
ma teve péssimas marcas de audiência. Talvez por 
ter sido criado às pressas e inserido na programação 
quase no fim do reality. 

Numa tentativa frustrada de concorrer com os pro-
gramas de fofoca de outras emissoras, o programa 
foi um desastre e carregou a marca da atração ves-
pertina menos sintonizada da emissora com míseros 
7,7 pontos de audiência, metade da média diária da 
programação. 

Além disso, talvez o ponto mais interessante das úl-
timas edições do reality é o aproveitamento do su-
cesso do BBB para a divulgação e a incorporação de 
novas plataformas lançadas pelo Grupo Globo.

Aqui é possível citar inclusive o serviço de streaming 
GloboPlay, que apesar de existir desde 2015, conse-
gue prospectar mais usuários em épocas de BBB. Por 
exemplo, no ano de 2021, o serviço bateu recordes 
de consumo, com um crescimento de quase 120% no 
número de assinaturas, se comparado ao ano ante-
rior. 

O serviço passou a ser o principal veículo de consu-
mo do reality, que antes era transmitido por 24 ho-
ras apenas pelo serviço de Pay Per View, dependen-
te de assinatura de tv a cabo e com um valor para o 
consumidor bem excessivo e, portanto, não tão aces-

sado. Também na tendência de aproveitar o sucesso 
do programa, são produzidos conteúdos exclusivos 
sobre o BBB para assinantes do streaming. 

Embarcando na onda dos vídeos curtos, a Globo ain-
da lançou o DropzBBB, uma plataforma dentro do 
site oficial do programa, no Gshow e na Globoplay, 
que exibia um carrossel de vídeos curtos sobre o rea-
lity à moda TikTok e Kwai. 

Além de ser mais uma forma de integrar a internet 
ao conteúdo produzido pela televisão, parece ter sido 
quase um balão de ensaio do formato, que aos poucos 
foi ampliando os conteúdos para abordar novelas e 
outras programações da grade.

Mesmo dentro do próprio programa era muito evi-
dente, principalmente na última edição, a presença 
forte da internet e das repercussões que o programa 
gerava nas redes sociais. 

Quadros exibiam os conteúdos produzidos pelos 
internautas, memes, vídeos, tweets, hashtags mais 
utilizadas, o número de seguidores dos participantes 
etc. 

Em edições passadas, o que acontecia na internet era 
quase sempre suprimido do conteúdo do programa. 
O apresentador, por exemplo, deixava de citar possí-
veis repercussões online sobre o eliminado da sema-
na em suas interações com o público. Este discurso 
mudou radicalmente a partir da edição de 2020. 

O Big Brother Brasil parece ser, portanto, um gran-
de exemplo da tentativa da televisão aberta de con-
quistar novas plataformas e de se adaptar ao modo de 
produção responsável pela sua queda: a internet, as 
redes sociais e os serviços de streaming. 

Além disso, tenta-se aproveitar o engajamento des-
sas outras plataformas para reconquistar audiência 
para a programação normal da rede. Ou seja, cria-se 
uma via de mão dupla que ao mesmo tempo que ten-
ta se inserir na internet, empenha-se em conquistar 
novas audiências a partir dela. 
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Um dos grandes símbolos do programa são as lentes da 
câmera, da casa mais vigiada do Brasil.

Essas tentativas de trans mídia e de espalhar a au-
diência pela própria programação do canal com o 
conteúdo do programa de mais sucesso tem dado 
resultado. 

Os lucros gerados com propagandas e merchandi-
sing são gigantescos, os maiores do canal ao longo 
do ano, justamente pelo aumento da valorização das 
conversações virtuais.

Essas tentativas de trans mídia e de espalhar a au-
diência pela própria programação do canal com o 
conteúdo do programa de mais sucesso tem dado re-
sultado. Os lucros gerados com propagandas e mer-
chandising são gigantescos, os maiores do canal ao 
longo do ano, justamente pelo aumento da valoriza-
ção das conversações virtuais. 

Certamente, se o programa continuasse se restrin-
gindo apenas à televisão, perderia em muito a rele-
vância e tão logo os lucros gerados. As práticas des-
critas acima são sinais claros de uma “corrida atrás 
do prejuízo”, de adaptações às novas tecnologias e 
aos novos canais de comunicação que desbancam 
progressivamente a gigantesca preponderância, de 
quase monopólio, da Tv Globo como empresa de co-
municação. 

Mesmo que a audiência da tv aberta em geral tenda 
a continuar caindo ao longo dos anos, é interessante 
observar essas abordagens. 

Assim como o quanto a tv aberta ainda consegue in-
terferir drasticamente em muito do que se discute 
no espaço público da internet, o que aumenta ainda 
mais quando incorpora e valoriza os discursos vir-
tuais. 

Vale assinalar ainda que a importância dessas téc-
nicas de trans mídia e de distribuição do conteúdo 
produzido ao longo da programação, também fica 
clara pela diminuição deste esforço em outros rea-
lities shows produzidos pela emissora, como No Li-
mite, Mestres do Sabor, etc., que acabam não tendo 
tanta repercussão quanto o BBB. 

Obviamente, o esforço e o investimento despendidos 
são desproporcionais, se comparados ao reality prin-
cipal da Globo, mas a diferença das interações fica 
ainda mais evidente.

A necessidade dessas adaptações e o aproveitamento 
de um conteúdo muito dificilmente produzido por 
outras espécies de empresas de comunicação, pelo 
alto custo e responsabilidade que há na transmissão 
de um programa que dura 24 horas por 3 meses. 

Parece ser uma das saídas para a sobrevivência da te-
levisão aberta, que permanece sob ameaça constante 
pelas novas mídias, linguagens e plataformas. Inclu-
sive por sua própria culpa, ao negar a princípio, a im-
portância que estes novos meios viriam a conquistar. 
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Cada vez mais as atividades lúdicas estão se modernizando.

Um dilema que deve ser levado em consideração 

Por Nicolas Codato Durigan 

Quem nunca entrou numa sala de cinema? A 
maioria dos leitores responderia esta per-
gunta apontando bebês recém nascidos e in-

divíduos moradores de cidades pequenas do interior. 

E quem não tem aquela música preferida ou aquele 
cantor ou banda preferidos? Pois é, ninguém! Todos 
são capazes de citar algum cantor ou música, mesmo 
que pouco atuais. 

E quem não tem um Xbox ou alguma das versões do 
Playstation em casa? Muitas pessoas! Afinal, esses 
aparelhos seriam comuns em casas onde encontra-
mos crianças ou adolescentes. 

Quando se fala em jogos, a maioria das pessoas rela-
ciona a um público muito específico (crianças, ado-
lescentes). 

E quando falamos em música e cinema, a maioria das 
pessoas não se relaciona com um público ou faixa 
etária específicos. Mas, então… Por que a indústria 
de jogos já faturou mais do que a indústria de cinema 
e música juntas? Eis a questão! 

“Em 2019, a indústria de jogos digitais sozi-
nha gerou US$ 104,4 bilhões em faturamen-
to”, revelou a Statista, empresa especializada 

em dados de mercado.
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E se a indústria de jogos deixasse de 
existir? 



A expressão xeque-mate no xadrez tem origem persa e significa “o rei está morto”.

Uma grande manipulação? 

Os Game Designers se especializaram em prender a 
atenção do ser humano. Inicialmente, como uma for-
ma de entretenimento. Um jogo pode ser simples-
mente uma brincadeira de roda que envolva música 
e estabeleça objetivos e desafios. Temos como exem-
plo os jogos olímpicos já na Grécia Antiga. 

Com o passar do tempo, o ser humano aperfeiçoou as 
regras do jogo, e investiu justamente em um padrão 
de mecanismos que seriam encontrados nos jogos, 
para, assim, tornar a experiência mais interessante. 

A partir disso e com o desenvolvimento tecnológico, 
surgem os jogos de tabuleiros, os videogames, os con-
soles até chegarmos no tão aclamado smartphone, 
que também é uma ferramenta que comporta jogos. 
Na teoria é fácil de entender, porém, difícil de expli-
car.

E é nesse momento que voltamos a uma das pergun-
tas do início. Hoje, não é necessário ter um Xbox ou 
um PlayStation para jogar no mundo digital. Vamos 
reformular a pergunta: Quem nunca jogou ou nunca 
viu CandyCrush ? Ninguém! 

Todos conhecem o famoso “joguinho” de celular que 
prende desde crianças, adolescentes, adultos e até 
idosos. E o famoso jogo “Snake” dos clássicos Nokia 
do início dos anos 2000? (esse mesmo, “o jogo da co-
brinha”).

A indústria de jogos está, sim, no nosso dia a dia, 
mesmo que sua estada seja pouco perceptível, já que 
muitos jogos são muito individuais. Se estabelece 
uma conexão jogo-jogador, em que as pessoas ao re-
dor, em algumas situações, muitas vezes nem se dão 
conta. 

Diferentemente da relação entre o espectador e o ci-
nema (é possível ver as salas lotadas) e a relação en-
tre a música ou o artista e o fã, admirador da música 
(os shows estão sempre lotados). De fato, os jogos 
estão de certo modo velados no nosso meio, diante 
da comparação entre seu impacto econômico com o 
mundo do cinema e da música.

O que é a Twitch ? 

Hoje, na internet, as redes sociais que mais aparecem 
são o Instagram, Facebook e YouTube, redes de co-
municação e interação social. Mas e a Twitch ? Pois 
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O número de participantes e espectadores de jogos está 
se superando a cada dia.

bem, essa poderosa e promissora plataforma online 
de streaming ascendeu há pouquíssimo tempo, em 
2011, mesmo ano em que o Facebook chega no Brasil. 

A Twitch surgiu em 2005, com outro nome, como 
uma plataforma de lives, onde os usuários mostra-
riam suas rotinas ao vivo, mas, com o tempo, tornou-
-se a principal plataforma de streaming de games, 
ultrapassando o próprio Facebook Gaming. 

Mas quem conhece a Twitch ? 

Essa é uma pergunta muito interessante porque a 
Twitch concentra um público jovem, enquanto o 
Facebook e, recentemente, o Instagram vêm sendo 
explorados pelo público mais velho (adultos acima 
dos 35 anos). 

Portanto, surge um impasse: a indústria de jogos es-
taria velada entre nós, mas a principal plataforma de 
streaming de games é mais popular entre os mais jo-
vens. 

Essa colocação pode ser um indicativo de que as 
crianças, adolescentes e jovens adultos, hoje, do-
minam mais as ferramentas digitais e advindas do 
desenvolvimento tecnológico do final do século XX 
e início do século XXI, com a popularização da in-

ternet e suas funções, o desenvolvimento dos smar-
tphones e a digitalização do nosso próprio dia a dia 
(Kindle e Alexa, por exemplo). 

Os mais modernos 

Aqueles adultos chamados de “mais modernos” até 
se adaptaram ao uso do smartphone para realizar ati-
vidades que, há poucos anos, demandam um esfor-
ço maior, como resolver questões em um banco, por 
exemplo. Mas, o uso de plataformas, como a Twitch, 
ainda não é tão comum mesmo entre esses adultos 
“mais modernos”. 

Por quê? 

Por falta de tempo? Os mais jovens, estudantes, te-
riam mais tempo para acompanhar o desenvolvimen-
to de novas ferramentas tecnológicas e, assim, consu-
mir streaming de jogos na Twitch ? 

Seria por falta de habilidade? Seria por falta de inte-
resse mesmo, os “joguinhos” do smartphone seriam 
suficientes para suprir a necessidade de um entrete-
nimento mais interativo? (tendo em vista que filmes 
e músicas não propõem necessariamente interação). 

Fato é que o desenvolvimento tecnológico está mu-
dando nossas vidas a cada dia. E a indústria de jogos, 
a cada ano, bate recordes de faturamento.
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A Mônica e sua turma são o símbolo da literatura infantil 
no Brasil.

Turma da Mônica:  um império cultural 
pela capacidade de adaptação
Os clássicos nunca morrem 

Por Cecilia Sizanoski e Chanada Buss.

Criada em 1959 por Maurício de Sousa, a Tur-
ma da Mônica se tornou um patrimônio cul-
tural brasileiro que se adaptou em relação às 

plataformas, meios e formas de produção. 

Hoje, ela representa 80% do mercado nacional de 
quadrinhos e tem grande força no exterior. Exemplo 
disso é como em 2011, a edição da Turma da Môni-
ca Jovem vendeu mais que o dobro de exemplares do 
que o quadrinho mais vendido doano da DC Comics.

No total, ao longo dos mais de 60 anos de existência, 
a Mauricio de Sousa Produções já vendeu mais de um 
bilhão de gibis. Mas a maioria do lucro da empresa 
vem de outro lugar. 

Os licenciamentos da turma representam 90% do 

que a MSP recebe, estampando desde brinquedos, 
materiais escolares e decorações para casa, até ali-
mentos e objetos de higiene.

“Foi trabalho, foi cuidado, foi dar certo e dar 
sorte”. Maurício de Sousa sobre o sucesso da 

turma da Mônica até hoje.

As animações também são muito aclamadas, uma 
vez que o canal do youtube da Turma da Mônica tem 
mais de 17 milhões de inscritos e 10 bilhões de visu-
alizações, tendo Rússia e EUA como grande parcela 
do público. 

Além disso, os shows ao vivo do Maurício de Sousa 
movimentam anualmente 4,5 milhões de reais e di-
versos games foram elaborados com os personagens.

A marca tomou tamanha proporção, que em entre-
vista dada à Super Abril, Maurício de Sousa declarou: 
“Não sei explicar… Só sei que funciona mundialmen-
te. O Stan Lee me disse isso uma vez. 

O Tezuka me falou ‘continua desse jeito, não muda 
nada.’ O Will Eisner perguntou ‘por que é que eu não 
inventei isso?”.

Mas a explicação para o crescimento existe. Anali-
sando a história da empresa é possível perceber um 
padrão de comportamento em diversas situações. 

Desde aquelas nas quais seus gibis correm o risco de 
perder a relevância até na visão de oportunidade em 
novas tendências e meios: A capacidade de adapta-
ção.
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Com o passar do tempo e dos anos, a turma da Monica 
se tornou um grande símbolo nacional.

Desde o seu lançamento em 1959, todas as edições fize-
ram muito sucesso. 

Plataformas e a mudança para o público

O tradicional gibi da Turma da Mônica se reinven-
tou para acompanhar as diversas mudanças socio-
culturais e econômicas que ocorreram desde o ano 
de fundação, em 1959. 

Para atingir novos públicos, a empresa decidiu in-
vestir em animações, como o curta-metragem “Um 
Feliz Natal para Todos” ou o longa-metragem “As 
Aventuras da Turma da Mônica”, que se tornou uma 
das maiores bilheterias da época, com cerca de três 
milhões de espectadores. 

Mais recentemente, em 2019, a criação do live-action 
“Turma da Mônica: Laços”, foi pensada porque o 
mercado audiovisual estava em alta. As plataformas 
que abrigam algumas dessas produções também se 
adaptaram e incluem canais de televisão e serviços 
de streaming. 

Para acompanhar o crescimento do público, MSP 
lança o Turma da Mônica Jovem, que possui uma ti-
ragem mensal de 500 mil exemplares no Brasil, sen-
do considerada um grande sucesso editorial. 

Ainda nessa linha, há o lançamento do Mônica Toy, 
que concilia o público infantil e o de jovens adultos, 
ao criar um novo produto audiovisual em que os per-
sonagens têm o traço na versão toy art. 

Algumas mudanças acompanharam também as nu-
ances da cultura de cada época. Maurício de Sousa 
conta, em entrevista à Época Negócios, que: “O Cebo-
linha, por exemplo, não pode mais fazer todas aque-
las maldades com a Mônica. O Chico Bento adorava 
soltar balão, mas hoje isso está fora de cogitação”. 

Atualmente, a linha da empresa abarca jogos mobile, 
parques presenciais, bonecos de brinquedo, camise-
tas, dentre diversos outros. Além disso, se expandiu 
para muitos países, com licenciamentos, vídeos da 
Mônica Toy e edições dos gibis. 

O cartunista afirma que a animação em toy art é a 
porta de entrada em outros países, já que é o primeiro 
produto lançado. Explica que após o sucesso, intro-
duzem as revistas, animações e licenciados.

Publicidade e licenciamentos

O mercado da publicidade dos produtos licenciados 
da Turma da Mônica teve que se adaptar à emergên-
cia de novos regulamentos. Com cerca de três mil 
itens estampados, os licenciamentos dos persona-Fo
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gens dessa franquia são regidos pela lei n.º 9.610/98, 
e pelo Art. 17 da lei n.º 5.988/73. Mas foi o regulamen-
to de publicidade infantil o responsável por mudar o 
cenário de licenciamento e publicidade da Turma da 
Mônica. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec), a criança não tem condi-
ções de analisar criticamente o interesse mercadoló-
gico que existe por trás da informação, sendo mais 
suscetível e vulnerável aos efeitos da publicidade. 

Isso se torna ainda mais evidente com o uso de per-
sonagens em embalagens, em que há a criação de 
uma relação afetiva entre a criança e a marca. 

Por essa razão, existe uma regulamentação sobre a 
publicidade específica para essa faixa etária, deter-
minada principalmente pela criação do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda) através da lei nº 8.242 de 12 de outubro 
de 1991.

Essa mudança na legislação considerou abusivas 
práticas como uso de linguagem infantil, excesso de 
cores, trilhas sonoras de músicas para crianças e bo-
necos ou similares. Isso provocou mudanças eviden-
tes nos licenciamentos dos produtos do MSP, como 
no caso Nissin Miojo da Turma da Mônica. 

Em uma propaganda veiculada no Gibi do Cebolinha 
nº26 de 1989, há a atribuição das características “su-
per nutritivo” e “100% natural” ao produto e a frase 
“E você, já pediu para a mamãe preparar o seu Nissin 
Lámen da Turma da Mônica de hoje?”. 

Esses artifícios que eram utilizados para persuadir 
crianças são considerados abusivos pela legislação 
vigente. Sendo assim, a publicidade dos produtos li-
cenciados da Turma da Mônica teve que ser alterada.

A tecnologia e os quadrinhos

Outro exemplo das adaptações do MSP são as alte-
rações dos quadrinhos ao longo dos anos de acordo 
com novas tecnologias adquiridas. A primeira edito-
ra que publicou as histórias da turma, foi a Abril, a 
partir de 1970, sete anos após a criação da persona-
gem principal. Neste momento, os traços eram pouco 
definidos, a tipografia era manuscrita e as cores eram 
pouco saturadas e em tons quentes. 

Em 1987, Maurício de Sousa trocou de editora, indo 
para a Globo. As técnicas de impressão já estavam 
mais avançadas, permitindo maior saturação das co-
res, com gradientes e padronização mais efetiva dos 
traços dos personagens. 

Somente em 2007, a Turma da Mônica passou a ser 
produzida pela editora Panini, com a qual permane-
ce até o momento. Junto a isso, surgiram novos equi-
pamentos eletrônicos e softwares que permitiram 
maior quantidade de informações nas capas e nos 
quadrinhos, bem como definição dos personagens.
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A turma da Mônica aí alcançou muitas gerações e fez 
sucesso com todas elas.
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