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RESUMO: O objetivo do trabalho é estudar as expansões de narrativas ficcionais como parte do complexo processo de criação no 
contexto da transmidiação. O foco de análise são as webséries da plataforma de entretenimento da Globo, o Gshow. As webséries 
selecionadas são analisadas a partir das seguintes categorias: (1) expansões de séries ficcionais de televisão apresentadas no ambiente 
online e (2) produções independentes em relação à programação televisiva. Como resultados principais, destacamos o formato websérie 
como estratégia de expansão e propagação das narrativas televisivas ficcionais produzidas e exibidas pela emissora. Em um contexto 
de cultura participativa, as plataformas de streaming ganham papel de destaque não apenas pela possibilidade de acesso on demand 
aos conteúdos, mas, sobretudo, pela possibilidade de propagação desse conteúdo por meio da ação dos próprios espectadores.

PALABRAS-CHAVE: webséries; Gshow; transmídia; ficção televisiva.

ABSTRACT: The objective of this paper is to study the expansions of fictional narratives as part of the complex process of creation 
in the transmidiation context. The analysis focus is the webseries of Globo’s entertainment platform, Gshow. The selected webseries 
are analyzed from the following categories: (1) expansions of fictional television series in the online environment and (2) productions 
with content independent of television programming. As main results, we highlight the webseries format as a strategy of expansion 
and propagation of fictional television narratives produced and exhibited by the broadcaster. In a context of participatory culture, 
streaming platforms show a prominent role not only by the possibility of on demand access to content, but above all by the possibility 
of propagating this content through the action of the viewers themselves.

KEY WORDS: webseries; Gshow; transmedia; television fiction.

INTRODUÇÃO E TEMA CENTRAL

 Embora o termo transmedia intertextuality tenha surgido no trabalho de Kinder, em 1991, para conceituar os achados de sua 
pesquisa sobre as franquias dos anos 1980, deve-se considerar que o grande impulso para os estudos em torno do tema ocorreu desde 
que Jenkins apresentou o termo transmedia storytelling em um evento em New Orleans em 2003 e, posteriormente, desenvolveu-o 
no livro Convergence Culture (lançado nos E.U.A em 2006 e no Brasil em 2008). Desde então, os estudos em torno dessa modalidade 
de contar e criar histórias histórias tiveram um grande impulso tanto nos meios acadêmicos quanto em setores mais diretamente 
relacionados com as chamadas indústrias criativas e com o mundo empresarial, proporcionando uma grande variedade de abordagens 
e metodologias envolvendo o tema conforme enfatizam Jenkins, Green e Ford (2014). 
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 Apesar da enorme diversidade de abordagens que esse conceito e as práticas a ele ligadas possibilitam, o presente estudo 
detém-se sobre questões referentes ao transmedia storytelling relacionadas a conteúdos ficcionais, em especial no formato websérie. 
O objeto empírico são as webséries disponibilizadas no portal Gshow conforme detalharemos mais adiante. Lançado em janeiro de 
2014, o Gshow é um portal de entretenimento de acesso gratuito da Rede Globo que tem em seu menu conteúdos relacionados aos 
bastidores da TV Globo, receitas, celebridades, além de webséries 1  produzidas exclusivamente para o site 2.

 De acordo com Jenkins (2008), transmedia storytelling refere-se menos a dispositivos tecnológicos e mais à criação de uma 
nova estética surgida no âmbito da convergência das mídias  - “que faz novas exigências aos consumidores e depende da participação 
ativa de comunidades de conhecimento”, podendo ser resumida como “a arte da criação de um universo.” (JENKINS 2008, p. 47).  Dessa 
forma, transmedia storytelling encontra-se relacionada aos dispositivos tecnológicos, mas, sobretudo, aos usos e às práticas sociais 
proporcionados pela chamada cultura da convergência, que, conforme destaca Jenkins, “a convergência não ocorre por meio de 
aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em 
suas interações sociais com os outros” (JENKINS, 2008, p. 28). Trata-se, portanto, de um processo de construção de sentidos realizado 
socialmente e não necessariamente por meio de aparatos tecnológicos – embora estes possam estar diretamente implicados.  Ademais, 
como o autor destaca em seu blog, “o termo transmídia tornou-se mais e mais expansivo, significando diferentes coisas para diferentes 
pensadores” (JENKINS, 2016, s/p).

 Embora a complexidade do conceito continue representando um desafio para os estudiosos que a ele se dedicam, 
destacamos alguns autores que podem ser relacionados ao tema a partir de abordagens que enfatizam: (1) a natureza transmedial das 
narrativas veiculadas nos meios de comunicação muito antes do fenômeno descrito por Jenkins (2008) e cujo enfoque busca construir 
uma diacronia estabelecendo modalidades e usos em períodos anteriores à internet 2.0 (Mittell 2014); (2) a atualidade do conceito e 
das práticas a ele relacionadas, destacando uma espécie de “consumo produtivo”  (Calabrese, 1999) como corolário da interatividade, 
proporcionada pela web 2.0 e por outros dispositivos tecnológicos inseridos na cultura da convergência (Jenkins, 2008) e na cultura 
participativa4 tidas como duas das principais chaves de compreensão do referido fenômeno (Shirky, 2011); (3) a existência de um 
modelo híbrido de construção de expansões dos mundos narrativos ficcionais envolvendo tanto os meios digitais quanto os não 
digitais (Dena, 2009). 

OBJETIVOS 

 O presente artigo pretende discutir o conceito de transmedia storytelling com a intenção de observar se os programas ficcionais 
veiculados na plataforma Gshow possuem como “nave-mãe” (Jenkins, 2008) ficções originadas na televisão. Mais especificamente, o 
objetivo deste artigo é estudar maneira exploratória e caracterizar em termos de gênero as extensões narrativas de 40 produções 
televisivas no formato websérie disponibilizadas na plataforma Gshow, no período de 17 a 20 de outubro de 2016.

DISCUSSÃO

 Compreendemos as expansões de narrativas ficcionais como parte do complexo processo de criação do mundo da história 
(storyworld). Embora Ryan (2014) considere que o termo storyworlds engloba tanto as narrativas ficcionais quanto as narrativas factuais, 
no presente artigo nos dedicamos ao estudo de narrativas ficcionais que se caracterizam como expansões de séries ficcionais de 
televisão apresentadas na plataforma Gshow da internet por meio de expansões diegéticas no formato de webseries e webisódios.

 As webséries, por sua vez, são um formato narrativo que se popularizou nos últimos anos, devido à expansão da banda larga 
e de acesso à internet. De acordo com Zanetti et al.:

Uma websérie é uma narrativa audiovisual de qualquer gênero produzida exclusivamente para a Internet, dividida 
em episódios (os chamados “webisódios”, webisodes em inglês), cada um com tempo de duração variável (podendo 
ter de um a dez minutos ou mais), e apresentados com uma certa periodicidade (quase sempre semanal). Webséries 
podem ser distribuídas diretamente pelos próprios produtores/criadores em sites de disponibilização de vídeos, como 
YouTube ou Vimeo, e utiliza estratégias narrativas já consolidadas nas séries televisivas, mas incorporando os recursos 
de interatividade oferecidos por essas plataformas. Além dos registros de visualizações e “curtidas”, os comentários e 
os compartilhamentos, a participação ativa do público se efetiva através das comunidades de fãs que, ao interagirem 
entre si, muitas vezes contribuem para a construção das narrativas. (ZANETTI et al., 2014, s/p)

1 Disponível em: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2014/01/globo-lanca-novo-portal-de-entretenimento-o-gshow.html. Acesso em 25 de 
novembro de 2016.
2 O menu principal da plataforma contém os seguintes tópicos: novelas; séries, programas, bbb; programas regionais; famosos; receitas; diversão: testes 
e listas; horóscopo etc; especiais; grupo globo; fale conosco. Cada um desses tópicos se subdivide em diversas abas que se modificam constantemente 
conforme a programação da Rede Globo.
3 Jenkins (2008, p. 27) define a convergência a partir da inter-relação de três conceitos: (1) convergência dos meios de comunicação; (2) cultura 
participativa; (3) inteligência coletiva. O autor entende a convergência como “o fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer 
parte em busca das experiências de entretenimento que desejam”.
4 Consideramos conforme Shirky (2011) que a cultura participativa pode ser definida como uma dinâmica de produção por meio de processos 
colaborativos, desenvolvidos por pessoas “comuns” (amadores) que intervêm por meio de seu trabalho em conteúdos “oficiais” e que podem gerar 
conteúdos independentes.
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5  Todos os textos em outras línguas foram traduzidos pelos autores. 
6 De acordo com o site Notícias da TV, do UOL, em 2013 havia 94 advogados da Globo trabalhando contra a propagação dos vídeos da emissora 
na internet. Fonte: http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/forca-tarefa-da-globo-tira-do-ar-na-web-154-videos-por-dia-23 (acesso em 25 de 
novembro de 2016).
7 Disponível no site oficial da Globo: http://redeglobo.globo.com/redes-sociais/ (acesso em 25 de novembro de 2016).
8 Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/internet-chega-pela-1-vez-mais-de-50-das-casas-no-brasil-mostra-ibge.html (acesso 
em 25 de novembro de 2016).

 As webséries podem ser encontradas em plataformas online - como, entre outras, Tumblr, Vimeo, YouTube -, ou em sites de 
grandes produtores de mídia, como é o caso do Gshow. Além da divisão em webisódios, o formato se caracteriza pela regularidade na 
periodicidade da disponibilização de conteúdos (diária, semanal ou outra). A duração dos webisódios também é mais flexível que os 
episódios de séries televisivas ou telenovelas da TV. Além disso, variedade temática é uma característica marcante do formato, como 
pontua Lino:

A websérie (...) apresenta uma grande variedade de possibilidades temáticas, formais e linguísticas: pode ser ficcional 
ou não-ficcional, linear ou não-linear, re-propor os gêneros tradicionais de TV e cinema, adaptá-los e atualizá-los, 
criando misturas interessantes e pastiche (...). (LINO, 2016, p. 12)  

 Na era da convergência (Jenkins, 2008), é cada vez mais difícil falar de televisão sem levar em conta o trânsito de conteúdos 
entre essa plataforma e outros veículos, principalmente a internet. Houve um tempo em que o maior conglomerado de mídia do Brasil, 
a Globo, concentrou esforços para a retirada dos seus títulos das redes sociais. A emissora não tinha interesse em “ceder” gratuitamente 
suas produções para corporações de comunicação potencialmente concorrentes, como o Facebook por exemplo. Desse modo, grandes 
quantias de dinheiro e tempo foram investidos na “caça” de conteúdos não autorizados espalhados pelas redes . 

 Atualmente, pode-se dizer a Globo está profundamente inserida nas redes sociais, com perfis de vários títulos de sua 
programação. No próprio site oficial da emissora, há um espaço de direcionamento para as páginas no Twitter, Facebook e outras redes . 

 Além da presença nesses espaços online, a emissora 
lançou em novembro de 2015 a plataforma Globo Play, que 
permite acesso à programação da emissora, correspondendo 
ao livestreaming, além de disponibilizar conteúdos on 
demand. Nesta plataforma, há duas modalidades de acesso 
aos conteúdos disponibilizados: aberto e pago (restrito a 
assinante com conteúdos exclusivos).

 A inserção cada vez mais ampla da Globo - e também 
de outras – em ambientes de mídias digitais responde ao 
crescimento de usuários de internet no Brasil e no mundo. 
Em 2016, por exemplo, uma pesquisa apontava que mais de 
50% das casas brasileiras possuíam conexão com a internet, 
majoritariamente via smartphones 8. Nesse cenário, é natural 
que os produtores de conteúdos invistam em formatos 
específicos para a web. Desse modo, além da disponibilização 
da programação da TV aberta online – de certa forma 
reproduzindo a lógica do fluxo televisivo (Williams, 2016) 
-, a Globo tem oferecido conteúdos exclusivos na internet – 
caracterizando-se essa produção a partir da lógica do arquivo 
(file) (Mittell, 2010, p. 422). Cabe observar que, quando nos 
referimos a conteúdos exclusivos para internet, não aludimos 
a conteúdos aos quais o espectador pode aceder antes que 
sejam veiculados na televisão como tem ocorrido em outra 
plataforma da emissora, a Globo Play. Desde seu lançamento, 
a emissora tem utilizado a estratégia de disponibilizar 
primeiramente aos assinantes na plataforma Globo Play 
conteúdos ficcionais e não ficcionais que serão apresentados 
posteriormente na televisão aberta.

 Cabe salientar, no entanto, que o presente estudo 
se refere aos conteúdos originais de ficção que se encontram 
exclusivamente no ambiente online do site oficial do 
entretenimento da Globo, o Gshow. Conforme ilustra a Fig. 
2, no menu principal da página, há a aba “séries originais”, 
que direciona o usuário para o sítio “todas as webséries”. As 
webséries são disponibilizadas em um sistema rotativo de 
títulos que entram e saem do catálogo ao longo do tempo. 

Figura 1: aba de redes sociais da globo.com 

Figura 2: Aba das webséries no Gshow.  Imagem capturada em outubro de 2016.
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 Ao longo do período de coleta foram identificadas 40 webséries disponibilizadas na aba “todas as webséries”, conforme ilustra 
a figura 2. Como passo seguinte, assistimos a todas as webséries objetivando: (1) classificá-las em ficcionais ou não ficcionaris; (2)  
identificar quais seriam expansões diegéticas de programas ficcionais ou não ficcionais da TV aberta, ou seja, se tinham como nave-
mãe um programa televisivo. 
 
O tema das expansões diegéticas é bastante complexo e envolve diversas instâncias de ordem temática, discursiva e narrativa que não 
poderão ser discutidas neste artigo tendo em vista seus objetivos. Mas gostaríamos de pontuar juntamente com Leiduan (2016) que as 
expansões narrativas estão intrinsecamente relacionadas com a própria constituição da serialidade como forma composicional:

A serialidade narrativa (...) tem muito pouco a ver com a serialidade industrial. Este última visa à reprodução de um 
protótipo e subordina a colocação no mercado de um produto com seu caráter homogêneo e padrão. A serialização 
narrativa, por outro lado, é baseada em uma dialética entre identidade e alteridade, continuidade e ruptura, 
invariantes e variações. (LEIDUAN, 2016, p. 3)

 Quando se consideram todos os títulos, de início, percebe-se que há variação entre webséries relacionadas diegeticamente 
a conteúdos da programação aberta da TV Globo e aquelas que denominamos “independentes”, ou seja, que foram criadas para 
veiculação como contexto exclusivo para a internet. Ou seja, há produções que expandem o universo ficcional de séries e telenovelas, 
com spin-offs - extensão de tramas de certos personagens ou núcleos - e outras que não se relacionam diretamente com a plataforma 
televisiva e se constituem como conteúdos exclusivos do ambiente online. Entre as webséries disponíveis, há algumas relacionadas 
a produções televisivas que já foram exibidas na TV aberta. A dinâmica de disponibilização não obedece, portanto, aos critérios dos 
conteúdos que estão no ar na TV.

 Após a assistência das webséries, elaboramos a seguinte tabela geral para ilustrar o cenário das produções nesse formato 
no período analisado. Ainda nessa primeira etapa, realizamos a classificação dos conteúdos com base na classificação dos programas 
como ficção e não ficção conforme a tabela a seguir. 

 É possível observar no quadro acima que há um equilíbrio entre a quantidade de webséries ficcionais e não ficcionais, o que 
aponta para o direcionamento do investimento em produções de ambos os gêneros para o ambiente online. Esse equilíbrio pode ser 
visto até mesmo como uma espécie de reprodução do modelo de estruturação da grade de programação da emissora no sistema 
broadcasting sempre marcada pelo imbricamento de gêneros e formatos de ficção - principalmente telenovelas - e de não ficção 
(com programas dos gêneros jornalísticos e de informação – boa parte deles relacionados mais ao entretenimento que ao jornalismo 
propriamente dito, como Fantástico e Bem Estar, por exemplo). Em relação à televisão aberta, considera-se, de acordo com Williams 
(2016), esse modelo calcado no sistema de fluxo da programação oferecida de maneira sequencial e linear já que o emissor que 
“interrelaciona linearmente diferentes narrativas audiovisuais, como blocos de programas, vinhetas, comerciais, chamadas, compondo 
uma grade fluida, coesa e relevante, entregue para todos os receptores simultaneamente” (BECKER, 2013, p. 9).

1. A Lei de Murphy
2. Absurdices
3. Allan Sieber: a última loja de discos
4. Anita de Coração
5. Ato Falho
6. Atormentados
7. Causos do Zé Coveiro
8. Celma Interrompida
9. Conselhos Sensatos
10. Dicas da Ju
11. Escolinha do Improviso
12. Eu Só Quero Amar
13. Lembranças do Irajá
14. Look do Dia com Tia Suelly
15. Look no truque
16. O Incrível Superônix
17. Os Desatinados – Malhação
18. Radionovela Herança de Ódio
19. Segundos de Sabedoria
20. Tome Prumo
21. Vlog da Valeska

1. Bichos
2. Como Fazer
3. Deborah Secco Apresenta
4. Dicas de Artesanato
5. Dulce de Light
6. Dupla Identidade.doc
7. Faça em Casa
8. Gshow Apresenta
9. Laboratório do Som
10. Mãe de Dois
11. Mães à Obra
12. Marrom Combina com Tudo
13. Mazzaropi, o Pai de Candinho
14. Morri na TV
15. Precisamos Conversar 
16. Sebastiana Quebra Galho
17. Sete Vidas: casos reais
18. Verdades Secretas.doc
19. Vidas Além do Tempo

TÍTULOS FICCIONAIS

Fonte: Autores

TÍTULOS NÃO FICCIONAIS

TABELA 1: Webséries ficcionais e não ficcionais
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 Em relação à amostra, observa-se também que os gêneros jornalísticos do tipo informativo, único que historicamente supera 
o entretenimento e a ficção em termos de horas na composição da grade horária da Globo 9, contam com poucas webséries, com títulos 
como Dupla Identidade.doc e Verdades Secretas.doc, por exemplo. No entanto, com referência a essas duas produções, cabe destacar 
que estão relacionadas diretamente com os temas abordados nas ficções que lhes deram origem 10,  mantendo o vínculo claro inclusive 
nos títulos. Observa-se, portanto, entre as webséries analisadas a predominância do entretenimento como eixo articulador do formato.  
A tabela 2 ilustra o cenário descrito anteriormente, considerando os 21 títulos ficcionais disponibilizados durante o período de coleta. 

 Percebe-se a predominância das webséries ligadas 
às narrativas televisivas, sendo elas 57,15% do total de títulos 
disponibilizados. Ou seja, apesar da disponibilização de conteúdos 
inéditos online, a Globo ainda conta com a televisão aberta (e sua 
respectiva e consolidada audiência) para estabelecer a maior parte 
dos diálogos com seus espectadores, inclusive na internet por 
meio do Gshow. E utiliza o espaço online como uma extensão do 
sistema broadcasting e nele atua, de certa forma, no sistema de 
fluxo, pois disponibiliza as webséries levando em consideração o 
momento da exibição na televisão aberta. Fato que não chega a 
ser uma surpresa, já que a plataforma Gshow tem como principal 
foco a programação televisiva da emissora, funcionando sob a 
lógica da retroalimentação. No entanto, a quantidade de títulos 
com suas narrativas independentes do universo televisivo também 
é expressiva, o que aponta para uma diversificação de suas 
produções no trânsito entre plataformas. Entre os títulos online 
ligados à programação da TV, percebemos relações principalmente 
com séries e telenovelas. O formato de apresentação das webséries 
é bastante distinto, havendo desde uma radionovela até spin-offs 
de personagens ou núcleos das tramas televisivas. Entre os títulos 
disponibilizados no Gshow destaca-se Malhação, que concentra 
quatro webséries (relacionadas a diferentes temporadas dessa 
ficção) no catálogo no momento da pesquisa. 

 Além disso, deve-se notar a própria plataforma categoriza 
os títulos em seu menu, conforme é possível observar a seguir: 

9 Cf. dados do Anuário 2016 do Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva. Disponível em: http://obitel.net/wp-content/uploads/2016/09/
obitel-portugues-2016-1.pdf
10 Respectivamente, esses conteúdos vinculam-se diretamente ao conteúdo da série de autoria de Glória Peres Dupla Identidade (2014, 13 episódios) e 
à telenovela Verdades Secretas (2015) de autoria de Walcyr Carrasco.

Fonte: Autores

TABELA 2: Webséries independentes e webséries ligadas à narrativa televisiva

1. Ato Falho 
2. Anita de Coração 
3. Causos do Zé Coveiro 
4. Celma Interrompida
5. Dicas da Ju
6. Escolinha do Improviso
7. Eu Só Quero Amar
8. Lembranças do Irajá 
9. Os Desatinados 
10. Radionovela Herança de Ódio
11. Segundos de Sabedoria 
12. Vlog da Valeska

1. A Lei de Murphy
2. Absurdices
3. Allan Sieber:
    a última loja de discos
4. Atormentados
5. Conselhos Sensatos
6. Look no Truque
7. Look do Dia
8. O Incrível Superônix
9. Tome Prumo

RELACIONADAS COM NARRATIVAS TELEVISIVA

WEBSÉRIE 

42,85% 57,15%

PROGRAMA DE TV

INDEPENDENTES DA TV 

Vários títulos
Malhação(2013)
Amorteamo
Chapa Quente
Malhação(2012)
Escolinha do Professor Raimundo
Malhação(2015)
Pé na Cova
Malhação(2015)
Êta Mundo Bão
Chapa Quente
Babilônia

Figura 3: Menu Gshow
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 A partir dessas categorizações, foi realizado um mapeamento, novamente, apenas das 21 webséries ficcionais disponibilizadas 
no Gshow durante o período da pesquisa. Para fins de análises, consideramos, nessa etapa do trabalho, a classificação estabelecida pelo 
site oficial da Globo.  A partir dela, chegamos à sistematização que segue.

 É interessante observar na tabela 3, a predominância das comédias entre as webséries disponibilizadas (60,9%). O drama, 
que vem em seguida, apresenta percentual significativamente menor (13%). Essa constatação mostra certa dissonância em relação a 
um grande número de títulos de séries dramáticas e de suspense 12 presentes na programação da emissora. Cabe ressaltar, no entanto, 
que, mesmo em programas de auditório ou na teledramaturgia, o humor e a comédia estão presentes em diversos momentos da 
televisão aberta.

 Apesar da categorização formal que assumimos para sistematizar os gêneros das webséries, é possível notar que algumas 
delas transitam entre fronteiras fluidas. Assim como ocorre na televisão e em outras plataformas, os gêneros se revelam fluidos, com 
interferências e construções específicas que remetem à necessidade de buscarmos conceituá-los de maneira mais fluida. Dessa forma, 
recorremos a Bakhtin (2003) para entendermos o movimento incessante e às vezes imprevisível dos gêneros televisivos replicados 
na internet, já que o autor russo analisa os “gêneros do discurso como expressão do caráter dialógico e polifônico da comunicação.” 
(MUNGIOLI, 2006, p. 57).  De maneira resumida, podemos dizer que, segundo Bakhtin (2003), estão imbricados de modo irreversível na 
constituição do gênero: a cultura, o sujeito, os meios de expressão artística (obras de arte, literatura às quais acrescentamos o cinema e 
a televisão) e as mediações que se estabelecem entre eles de maneira dialógica. 

 Outra característica sobre os gêneros das webséries analisadas refere-se à sua consonância com as narrativas de origem, 
no caso dos títulos ligados a uma trama televisiva. Ou seja, se a websérie em questão é de comédia, o título televisivo com o qual se 
relaciona também é do mesmo gênero. É o caso das “duplas”: Causos do Zé Coveiro / Amorteamo, Celma Interrompida / Chapa Quente, 
Escolinha do Improviso / Escolinha do Professor Raimundo e todos os outros títulos ligados à televisão.

 No caso de webséries que dialogam com telenovelas, seu gênero está relacionado ao arco narrativo da obra televisiva à qual 
correspondem. É o caso de produções como A Radionovela Herança de Ódio, cuja trama melodramática compõe parte de um núcleo dramático 
da telenovela Êta Mundo Bão, que, por sua vez, se encaixa de maneira geral no gênero comédia. É perceptível, portanto, uma sinergia entre 
as produções veiculadas na televisão e na internet, que se relacionam apesar de por vezes terem narrativas e mesmo gêneros distintos. 

11 Dicas da Ju é classificado no Gshow tanto como “moda e beleza” quanto como “como fazer”. De acordo com a proposta do artigo que sugere a tomada 
do olhar da produção para efetuar as classificações, deixamos a referida websérie nas duas categorias. 
12 Produções recentes como Supermax (2016), Justiça (2016), Ligações Perigosas (2016), Dois Irmãos (2017), Entre Irmãs (2017), Sob Pressão (2017), Treze 
Dias Longe do Sol (2017), entre outras, revelam a diversificação de temas e formatos que vem ocorrendo na emissora.

Comédia

60,9%

8,7%

8,7%

4,35%

4,35%

13%

Como Fazer

Drama 

Moda e Beleza

Suspense/Terror

Talk Show

Absurdices
Allan Sieber: a última loja de discos
A Lei de Murphy
Atormentados
Ato Falho
Celma Interrompida
Conselhos Sensatos
Escolinha do Improviso
Lembranças do Irajá
Look do Dia com Tia Sueli
Look no Truque
O Incrível Superônix
Segundos de Sabedoria
Tome Prumo

Dicas da Ju
Anita de Coração

Os Desatinados
Radionovela Herança de Ódio
Eu Só Quero Amar

Dicas de Ju 
Look no Truque

Causos do Zé Coveiro

Tome Prumo

GÊNERO

Fonte: Gshow e autores.

TÍTULO PERCENTUAL

TABELA 3: GÊNEROS DAS WEBSÉRIES
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CONSIDERAÇÕES

 Em um contexto de cultura participativa (Shirky, 2011), as plataformas de streaming, ganham papel de destaque não apenas 
pela possibilidade de acesso on demand aos conteúdos, mas, sobretudo, pela possibilidade de propagação desse conteúdo por meio 
da ação dos próprios espectadores. Dessa forma, na atualidade interessa aos produtores de conteúdo saberem não apenas quais são 
os conteúdos acessados, mas também por quanto tempo são visualizados; a fim de estimular continuamente sua propagação pelas 
audiências. 
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