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“O cinema não tem fronteiras nem limites. É 

um fluxo constante de sonho.” 
 

Orson Welles 



 
 

RESUMO  
 
O presente trabalho tem como objeto de estudo as narrativas audiovisuais disponíveis 
na Twitch, uma plataforma de vídeo por streaming. Tendo como linha de pensamento 
uma pesquisa que busca entender a narrativa audiovisual produzida na plataforma de 
streaming Twitch, avaliando como a interatividade de seu meio interfere e molda a 
forma que se constrói a narrativa. O conceito de um audiovisual dentro da web é 
construído ao longo do trabalho a partir de autores como Marshall McLuhan, Sonia 
Montaño La Cruz e Ana Paula Rodrigues. Para a produção teórica é mesclada a 
escrita, a delimitação de público, a coleta de dados, a checagem e a ética, formando 
assim uma representação do audiovisual dentro da plataforma, a respeito da 
experiência de conectividade, da produção de conteúdo, do ambiente virtual e da 
interface. Concluindo que a forma interativa de se fazer o audiovisual na Twitch 
interferiu ao longo do tempo na construção de conteúdo, até se configurar no modelo 
atual, em que a conexão entre produtor e espectador é que ditam o caminho da 
narrativa. 
 
 
Palavras-chave: Audiovisual na web; streaming; plataforma; Twitch. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
The present work has as object of study the audiovisual narratives available in Twitch, 
a platform of video by streaming. Having as a line of thought a research that seeks to 
understand the audiovisual narrative produced in the Twitch streaming platform, 
evaluating how the interactivity of its environment interferes and shapes the way the 
narrative is constructed. The concept of an audiovisual within the web is constructed 
throughout the work from authors such as Marshall McLuhan, Sonia Montaño La Cruz 
and Ana Paula Rodrigues. For the theoretical production, the writing, the delimitation 
of the audience, the data collection, the checking and the ethics are mixed, thus 
forming a representation of the audiovisual within the platform, regarding the 
experience of connectivity, the production of content, the virtual environment and 
interface. Concluding that the interactive way of making the audiovisual in Twitch 
interfered over time in the construction of content, until it is configured in the current 
model, in which the connection between producer and viewer is that they dictate the 
way of the narrative. 
 
 
Keywords: Audiovisual on the web; streaming; platform; Twitch. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Esta pesquisa tem como intuito entender a produção audiovisual na plataforma, 

ou também tratada aqui como interface, Twitch.tv, limitado aos canais de transmissão 

brasileiros do jogo League Of Legends. Sendo um spin-off da Justin.tv, ou seja, uma 

derivação da plataforma original de transmissões ao vivo, o site Twitch.tv herda, à 

primeira vista, a forma lifecasting de narrar, isto é, cria uma experiência de narrativa 

da vida cotidiana em tempo real, oferecendo conteúdo a um público específico, os 

gamers, jogadores. Por apresentar alguns termos específicos a plataforma, foi 

desenvolvido junto a escrita um glossário com a definição dos termos mais relevantes 

e usados durante o desenrolar do texto. 

A proposta da plataforma é visível, como seu antigo slogan dita “Social Video 

for Players”, podendo ser traduzido por “vídeos casuais para jogadores”, ela tem como 

foco o streaming, ou seja, a transmissão de conteúdo gamer. Nela pode-se transmitir 

o que quiser, relacionado a jogos, em um site simples e intuitivo. 

 A narrativa audiovisual na plataforma se mostra, em um primeiro olhar, 

bastante particular, diferente de muitos outros sites que têm o audiovisual como 

essência. Nos canais de transmissão encontra-se diversas ferramentas de interação 

ao vivo, como um chat, por exemplo, que permitem ao usuário uma interação direta 

com o produto e com outros usuários. O que parece tornar a produção de conteúdo 

interativa, dinâmica e divertida, tanto para quem produz, quanto para quem participa. 

A Twitch desde antes de seu surgimento coleciona excelentes 

números.  Mesmo quando era apenas um segmento do seu site de origem, a 

plataforma chegou a reter grande parte de todo seu acesso. Em 2014, 43% de todo 

conteúdo ao vivo online já era transmitido por ela e chegou a alcançar também no 

mesmo ano o 4° maior tráfego de internet dos Estados Unidos, marca que se mantém 

até os dias atuais. Sua produção de conteúdo audiovisual bate os 12 bilhões de 

minutos mensais, estes e outros números que levaram a disputa da plataforma pelas 

gigantes Google e Amazon, essa última a adquiriu pelo valor de US$ 970 milhões de 

dólares (VOLTOLINI, 2014). 

As estatísticas em torno da Twitch e sua forma particular de se organizar nos 

canais motivaram a pesquisa. Porém mesmo tendo resultados crescentes por anos e 

apresentando um conteúdo diferente do que é visto na web, a plataforma ainda é 

pouco conhecida e estudada. As pesquisas encontradas pouco ou nada abrangem de 
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seu conteúdo audiovisual, se configurando essa uma das maiores motivações para a 

efetivação da pesquisa e também um dos desafios, pois pouco se sabe sobre sua 

configuração como uma streaming de narrativas audiovisuais. 

 
QUESTÃO PROBLEMA 

 
Como a narrativa audiovisual na Twitch é moldada pela interatividade do seu 

meio? 

 
OBJETIVO GERAL 

 
O objetivo geral da pesquisa é: 

Entender a narrativa audiovisual produzida na plataforma de streaming Twitch, 

avaliando como a interatividade de seu meio interfere e molda a forma que se constrói 

a narrativa. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conhecer a plataforma e sua configuração como um meio interativo. 

• Entrevistar um/a produtor/a de conteúdo da Twitch. 

• Conhecer a evolução do conteúdo da plataforma em torno de sua 

interatividade. 

• Analisar o atual conteúdo da plataforma, consequente da sua 

interatividade.  

 

A importância atribuída a pesquisa se dá no objeto de estudo em questão. A 

Twitch, mesmo sendo uma plataforma restringida a um público, apresenta números 

que competem com grandes sites, isso desde meses de seu surgimento. Mesmo se 

mostrando um nome já consolidado na web, a plataforma não é alvo de muitas 

pesquisas em nível global. Olhar para ela é atribuir seu sucesso a forma peculiar de 

narrar, logo é de grande relevância tornar público o conhecimento sobre as narrativas 

audiovisuais produzidas no site. 

Visando alcançar os objetivos da pesquisa, utiliza-se três metodologias como 

base. A primeira é a Pesquisa Bibliográfica, uma metodologia que é amplamente 

utilizada durante todo o processo da pesquisa. Stumpf (2005) afirma ser a pesquisa 

bibliográfica o planejamento global inicial de qualquer tipo de trabalho, acrescentando 
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o pensamento dos autores as suas ideias e teorias a serem concretizadas, para darem 

força e relevância ao que é dito. 

A falta de material escrito sobre a Twitch tornou a Pesquisa Bibliográfica ainda 

mais necessária, partindo em busca de outras teorias como princípio para a análise 

da plataforma como um meio interativo e o conteúdo audiovisual produzido pelos 

broadcasters consequente deste meio. 

Stumpf (2005) adere a utilização desta metodologia como embasamento antes, 

durante e depois do campo. E assim foi construída essa reflexão, tendo a pesquisa 

bibliográfica presente na escrita de todos os capítulos. Afinal, foi necessário suporte 

teórico para entender o audiovisual na web, o meio interativo e analisar seu produto 

final. 

A segunda metodologia utilizada para chegar aos objetivos foi a netnografia 

(RODRIGUES, 2015). Um termo relativamente novo, acredita-se ter sido empregado 

pela primeira vez em 1997, o qual estuda as relações comportamentais de indivíduos 

e grupos sociais dentro da internet e também as dinâmicas deste grupo no ambiente 

online e off-line. 

A metodologia garantiu nosso estudo do conteúdo atual, dividida em quatro 

procedimentos aplicados a este trabalho. A primeira chamada Entrée Cultural, é a 

delimitação do meu público para análise, no caso um/a produtor/a de conteúdo da 

Twitch. A segunda é a coleta e análise de dados, que são retiradas de uma entrevista 

direta com o/a broadcaster. A terceira é a Ética de pesquisa, ao entrar em contato com 

o entrevistado, nos identificamos como pesquisadores para não passar como um 

membro da comunidade e retirar dados de maneira não ética. Por último a checagem 

dos dados e o feedback ao streamer, os dados analisados e coletados serão 

devolvidos ao entrevistado, como forma de levar a ele/a o conhecimento adquirido por 

sua contribuição ao trabalho. 

A última metodologia guia a análise das narrativas audiovisuais. Teorizada por 

Iluska Coutinho (2005) em Leitura e análise da imagem, a autora diz que é 

fundamental relacionarmos a imagem analisada ao papel daquela mensagem visual 

em determinado gênero ou categoria do audiovisual e posteriormente adequarmos a 

mesma ao estilo de linguagem para análise. Assim, por se tratar de um conteúdo 

audiovisual inserido na web, com consumo restrito à plataforma, nos apropriamos da 

metodologia de análise videográfica para interpretar o produto da Twitch. 
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O trabalho será dividido em três capítulos, cada qual com sua função, a fim de 

melhor guiar o leitor em seu entendimento sobre os assuntos abordados. O primeiro 

capítulo (DON’T JUST WATCH, JOIN IN) trará a organização da plataforma. Nele a 

Twitch será apresentada visualmente ao leitor desde sua origem como uma aba da 

Justin TV. Também estará presente a discussão teórica que norteará esta pesquisa 

aplicada ao nosso objeto de estudo, a plataforma.  

No segundo capítulo (DA GAMEPLAY AO LET’S PLAY) será abordado pontos 

que tornam a interação peça-chave no processo de produção audiovisual na 

plataforma, bem como a evolução do conteúdo influenciado por esta característica 

ímpar da Twitch, desde sua origem em 2011. 

No seguinte e último capítulo (O AUDIOVISUAL CONSEQUENTE DA 

INTERAÇÃO), será feita uma análise da narrativa audiovisual presente na plataforma 

no período atual. Apoiado por toda construção teórica feita nos capítulos anteriores e 

a entrevista com uma produtora de conteúdo profissional da plataforma, serão 

também analisados fragmentos de sua fala e de suas narrativas audiovisuais presente 

na Twitch, colocando justapostos teoria e prática.  
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2 DON’T JUST WATCH, JOIN IN  
 

Este capítulo traz como objetivo principal clarificar o leitor sobre as discussões 

que seguirão nos demais capítulos. Será dividido em dois subitens, em que se expõe 

primeiramente a estrutura da plataforma Twitch e, posteriormente, uma discussão 

teórica acerca dela. 

A sua primeira subdivisão, Destrinchando a Twitch, apresenta ao leitor os 

principais elementos que constituem o site, pois a Twitch se comunica com um público 

específico, os gamers, logo é importante ambientalizar o leitor sobre sua organização, 

para que nos capítulos seguintes haja maior proximidade quando estes objetos forem 

analisados.  

No segundo item, tomando como base um dos aforismas de Marshall McLuhan 

(1993), “A Twitch como meio” traz toda discussão teórica que guia este trabalho 

teórico, discutindo como o conhecido “o meio é a mensagem” se liga a plataforma e 

justifica a escolha do slogan (Don’t just watch, join in) da mesma para nomear o 

capítulo. 

 
2.1 Destrinchando a Twitch  

 
Vinda de um spin-off, ou seja, uma derivação do site de transmissões ao vivo 

da plataforma Justin.tv, o site da Twitch herda a forma lifecasting de narrar, sendo 

esta uma experiência de narrativa da vida cotidiana em tempo real que age 

abastecendo a demanda de um público de jogadores específicos que anseiam por um 

espaço que une a narrativa audiovisual sequenciada com os jogos, sendo esse 

público os gamers.  

O objetivo de produzir conteúdos relacionados ao universo gamer, sendo o foco 

principal a distribuição desse conteúdo via streaming. Através de sua própria rede 

consegue emitir e receber as informações ao mesmo tempo em que as repassa ao 

usuário de jogos em tempo real, incluindo transmissão de competições de eSports, 

esportes eletrônicos, além de conteúdos criativos de caráter ao vivo como os talk 

shows. 

Quando falamos de uma plataforma de narrativas audiovisuais que está imersa 

na web é de suma importância conhecer sua origem, como reforça a autora Sonia 

Montaño La Cruz:  
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É habitual as empresas web estarem fortemente molduradas pela história de 
suas origens, principalmente no contexto 2.0, em que essas histórias colocam 
grandes empresários atuais em um passado de usuários comuns, curiosos, 
experimentais, no ambiente cotidiano, criando suas empresas entre tentativa 
e erro (MONTAÑO LA CRUZ, 2012, p.119). 

 
O berço da Twitch TV coincide com sucesso da Justin TV, afinal a primeira se 

derivou da segunda. Quando a plataforma Justin TV, que a partir de agora trataremos 

também com a sigla JTV, foi lançada em março 2007 pelos quatro universitários Justin 

Kan, Michael Seibel, Kyle Vogt e Emmett Shear, o site era especializado em vídeos 

domésticos ao vivo denominado por eles de Lifecasting, porém os jogadores 

aproveitaram para transmitir suas sessões de jogos, o que culminou no surgimento de 

uma categoria específica de narrativa audiovisual, dentro da plataforma para os 

gamers. 

A Twitch, portanto, foi um apêndice da JTV, criado para atender os jogadores, 

que cresceu rapidamente e reteve grande parte do tráfego do site. No mês de junho 

de 2011, observando o potencial desta aba, os criadores da plataforma decidiram 

destacá-la da JTV criando uma nova plataforma denominada Twitch TV. 

O nome escolhido não foi por acaso e diz muito do conteúdo que é observado 

na plataforma. Da tradução livre do termo em inglês, Twitch significa contração 

muscular, mas é atribuído esta expressão a primeira categoria relacionada aos 

videogames comuns, surgida quando os jogadores somente reagem aos 

acontecimentos dentro do jogo, não havendo estratégias e nem táticas para concluí-

lo. 

A Twitch se tornou popular e cresceu estrondosamente, em pouco tempo de 

funcionamento apresentou números expressivos. No seu primeiro mês de existência, 

acumulou 8 milhões de usuários, com um pouco mais de dois anos do lançamento de 

seu beta o site contava com 45 milhões de espectadores únicos e no início de 2014 

alcança a marca de quarto maior tráfego em horário de pico na internet nos Estados 

Unidos, ficando atrás somente da Netflix, Google e Apple (VOLTOLINI, 2014).  

O engajamento de seus produtores de conteúdo e público também significante, 

sendo que em 2014 contava com 12 bilhões de minutos em sua produção mensal de 

produto audiovisual cujo seus espectadores consumiam em média 106 minutos 

diariamente (VOLTOLINI, 2014).  

No segundo semestre de 2014 a Justin TV fechou suas portas e a gerenciadora 

do site alterou seu nome para Twitch Interactive, demonstrando o atual foco de seus 
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criadores, que consiste a partir de então direcionar toda a plataforma conhecida como 

Twitch em uma interface que mescla a experiência de conectividade, com a 

interatividade em tempo real.  

Os enormes números apresentados pela Twitch geraram uma disputa entre 

duas colossais do ramo da tecnologia, a Google e a Amazon e no mesmo mês a 

plataforma foi vendida por US$ 970 milhões de dólares para a Amazon que continua 

a investir em seu crescimento no ramo tecnológico e audiovisual (VOLTOLINI, 2014). 

Após a sua venda o site continuou a bater marcas, em 2015 contava com mais 

de 1,5 milhão produtores e 100 milhões de participantes mensais. No segundo 

semestre de 2017, a Twitch TV ainda continua sendo o principal serviço de streaming 

ao vivo de games nos Estados Unidos e em 2018, ele conta com 2 milhões de 

difusores mensais e 15 milhões de usuários ativos diariamente (IDEM, Ibidem).  

 

 
O site em sua versão atual é bastante simples e intuitivo, se diferenciando das 

suas versões anteriores. Podemos observar em sua home ou página inicial (FIG. 1) 

primeiramente a barra de tarefas, de cor roxa na parte superior, nela temos destacado 

pelo número 1 a janela de pesquisa, onde podemos pesquisar por jogos, streamers e 

informações da plataforma, no 2 o botão para você fazer Login e entrar em sua conta. 

Caso não tenha uma, você faz no número 3 o seu cadastro para obter acessos a 

algumas funcionalidades dentro da plataforma.  

Posicionado à esquerda da janela de pesquisa, número 1, se encontram os 

botões procurar, que ao clicar você vai para uma lista de jogos que estão sendo 

Figura 1: Janela da página inicial da Twitch TV mostra canais ao vivo em 
destaque. Disponível em:<https://www.twitch.tv/>. Acesso em 2 jun.2018. 
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transmitidos, obter desktop, onde você faz download do aplicativo para ter acesso 

direto de sua área de trabalho, dispensando o uso de um navegador, obter prime, no 

qual você assina um serviço pago e obtém benefícios exclusivos no site, e por último 

o botão loja, que te direciona para a loja virtual de itens da Twitch. 

A janela de transmissão em destaque (FIG. 1), localizada em sua parte central 

pela marcação 4, é uma sugestão da plataforma para se assistir, geralmente levando 

em consideração sua região e interesses. O que é mostrado na imagem é original da 

plataforma (produzida pela Twitch). Na figura 2 abaixo, no número 5, encontra-se uma 

lista de transmissões sugeridas para você assistir, bastando clicar em uma para ser 

reproduzida na janela maior. Se descermos a barra de rolagem do navegador iremos 

nos deparar com os jogos em destaque, evidenciado na marcação 6, são os jogos que 

as pessoas mais estão assistindo, divididos em plataformas (Playstation 4, Xbox One 

e computador) e ordenados pelo número de espectadores. 

 

 
Quando clicamos em algum dos jogos em destaque, no caso League Of 

Legends, somos direcionados para os canais online (FIG. 3). Se você tiver feito o 

login, ele colocará na parte superior esquerda, indicado pela seta de número 7, os 

canais que você segue e inferiormente, na seta 8, os seus amigos que estão online 

naquele momento. No número 9, está localizado todos os canais, organizados em um 

primeiro momento pelo idioma do seu país, no caso do Brasil, logo os streamers 

brasileiros aparecerão primeiro. 

  

Figura 2: Janela da página inicial da Twitch TV com jogos em 
destaque. Disponível em:<https://www.twitch.tv/>. Acesso em 2 jun.2018. 
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O layout dos canais tem sempre a mesma organização. Se observarmos (FIG. 

4) temos basicamente três pontos importantes dentro do espaço de um broadcaster, 

alguns elementos das páginas passadas se mantêm, como a barra na lateral esquerda 

em cinza e a barra de ferramentas em roxo na parte superior. Quase centralizado, 

demarcado como o número 10, há a janela de transmissão onde podemos ver a tela 

do computador de quem transmite, ocupando cerca de 80% do espaço útil e ao canto 

a câmera que filma o rosto do streamer, preenchendo os outros 20% do espaço. 

A direita, número 11, temos o chat, figura importante da construção da 

plataforma desde sua origem na JTV. Nele os espectadores comunicam entre si e 

com o streamer, em seu topo é apresentado o nickname dos participantes que mais 

“torceram” com seus bits, ou seja, o nome de quem adquiriu moedas no site e doou 

para o streamer. O chat tem um rápido fluxo, o que atrapalha na leitura das 

mensagens, porém é um dos pontos centrais de interação do canal, mas só é possível 

digitar e conversar nele tendo feito o Login no site. 

Acima da janela principal, apontado como 12, temos as abas de vídeo, são 

gravações das streams já encerradas que podem ser vistas em on demand, entende-

se como sob demanda ou o ato de dar o play e parar quando quiser, posteriormente 

e os clipes, vídeos curtos retirados das horas de sessão. Logo ao lado temos três 

pontos, onde se encontram as coleções de vídeo, eventos, seguidores e seguindo do 

streamer, alguns dados pessoais, funcionando quase como os itens seguindo, 

seguidores e mídias, de outras redes sociais. 

Figura 3: Janela de canais em destaque online de League Of Legends. 
Disponível 

em:<https://www.twitch.tv/directory/game/League%20of%20Legends>. Acesso 
em 2 jun.2018 
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Ainda na barra de tarefas do transmissor, um pouco mais para direita, está 

presente, com fundo roxo e escritas em branco, o ícone de coração, nele ao clicar 

você adiciona o canal aos seus favoritos, o segundo e terceiro ícones permitem uma 

participação mais ativa.  

Ao inscrever-se, o usuário assina o canal por um período de 30 dias e por uma 

quantia de $ 4,99 dólares, qual dá ao participante privilégios escolhidos pelo dono do 

canal, geralmente são emoticons exclusivos para utilizar no site, seu nome em 

destaque em uma lista de inscritos e participar de grupos em outras redes sociais que 

permitem ter uma comunicação direta com o streamer. “Adquira Bits”, é o local que 

você compra as moedas para “torcer” pelo seu produtor favorito, ganhando uma 

participação breve na janela de transmissão e ajudando-o a bater metas. 

Deslocando a barra de rolagem para baixo (FIG. 5) a janela de vídeo e o chat 

acompanham o usuário, abaixo encontram-se as informações de quem transmite, 

marcadas no número 13, tais como suas redes sociais, benefícios de inscritos, 

doadores, etc. 

Figura 4: Janela de transmissão canal Jukes da Twitch. Disponível 
em:<https://www.twitch.tv/jukes>. Acesso em 2 jun.2018. 
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Por ser um site temático conceituado por MONTARDO et. al. (2016) como um 

site no “qual são designados ambientes digitais projetados para sustentar a 

socialização online em torno de objetos de consumo específicos”, observamos que a 

plataforma é quase que restrita ao público gamer. Logo, ambientalizar o leitor sobre a 

interface em estudo neste capítulo configurou-se de suma importância. 

Descobrir como a plataforma configura seus elementos, sejam eles gráficos ou 

audiovisuais, a fim de estar em uma crescente de público e produtores de conteúdo 

por quase 10 anos se alinha com um dos trechos do livro Os Meios De Comunicação 

Como Extensões do Homem, de Marshall McLuhan (1993), no qual um de seus 

grandes aforismos “o meio é a mensagem” demonstra a compreensão da interface 

apresentada até agora como um meio que emite uma mensagem, assunto que será 

tratado no próximo item. 

 

2.2 A Twitch como meio 

 
Compreender a Twitch como um meio, teorizado por Marshall Mchluhan (1993), 

instituiu positividade a certas formas de entendimento do mesmo. O acadêmico 

canadense foi alvo de críticas ao apresentar seus aforismos ao mundo e lançou no 

ano de 1964 o livro que o consagraria como o “oráculo da era elétrica”, Understanding 

Media: the extensions of men, em 1964, lançado no Brasil em 1967 com o título Os 

Meios de Comunicação como extensões do homem” (BRAGA, 2012, p. 48). Nele 

prenuncia os impactos da mídia pós-moderna em quase 20 anos. Assim: 

Figura 5: Janela de transmissão da Twitch com informações do canal Jukes. 
Disponível em:<https://www.twitch.tv/jukes>. Acesso em 2 jun.2018. 
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Recentemente, a obra de McLuhan tem sido objeto de releituras. Quando foi 
escrita, em meados dos anos 1960, a televisão era em preto e branco, o 
mundo estava dividido pela Guerra Fria e a ideia do mundo do futuro como 
uma “aldeia global”, onde cada pessoa poderia estar interligada a cada outra 
por meios de comunicação parecia utópica demais, otimista demais para um 
planeta que parecia sempre às vésperas da guerra atômica. Com o mundo 
digital contemporâneo, as outroras estranhas ideias de McLuhan sobre o 
futuro da comunicação ganharam o status de “profecias”, e sua obra passou 
novamente a ser lida e valorizada (BRAGA, 2012, p. 48 e 49). 

  
A presente pesquisa não se evade de tal processo, pois para o entendimento 

de uma mídia digital consolidada, como é a Twitch, foi necessário fazer a leitura desta 

teoria, junto com outros literatos que a comentam, a fim de entender se faz sentido 

incorporar um dos grandes dizeres McLuhanianos, “o meio é a mensagem”. 

Dizer simplesmente que “o meio é a mensagem” é vago, em razão de que o 

paradoxo em si tem como plano de fundo uma porção de sentidos. O meio, como dito 

por Adriana Braga (2012), pode ser entendido como tecnologia. 

 
O que McLuhan entende por meio pode ser definido como tecnologia. Cada 
ferramenta ou técnica permite que o corpo humano estenda suas 
capacidades. Um martelo estende o poder da mão, a roda estende a 
habilidade do pé, etc. Um meio de comunicação seria mais uma dessas 
extensões técnicas. Cada uma das tecnologias produz um bias sobre o 
mundo da vida, sobre a organização das sociedades, propondo uma 
ideologia, uma visão de mundo específica. Assim, a invenção da escrita teria 
permitido a criação dos impérios, como a máquina a vapor possibilitou a 
expansão capitalista, como a eletricidade possibilita a aldeia global (BRAGA, 
2012, p. 49). 

 
Compreender a criação dos impérios como consequência da invenção da 

escrita faz desta a mensagem da escrita, afinal para McLuhan (1993, p. 22) “a 

'mensagem' de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, cadência ou 

padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas humanas”. Pode-se então 

entender que um dos significados deste aforismo é que o meio ou tecnologia, em seu 

surgimento, configura um novo ambiente, pois a inovação por detrás de um novo meio, 

gera impactos à natureza humana. 

 
A estrada de ferro não introduziu movimento, transporte, roda ou caminhos 
na sociedade humana, mas acelerou e ampliou a escala das funções 
humanas anteriores, criando tipos de cidades, de trabalho e de lazer 
totalmente novos. Isto se deu independentemente do fato de a ferrovia estar 
operando numa região tropical ou setentrional, sem nenhuma relação com o 
frete ou conteúdo do veículo ferroviário (MCLUHAN, 1993, p. 22). 
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A mensagem que o meio exibe não deve ser confundida com o conteúdo dele, 

como apresentado por McLuhan quando questionado em uma entrevista ao programa 

australiano Monday Conference, em 1977, sobre a relação do conteúdo da televisão 

e da mensagem da mesma, “o efeito desse grande ambiente de serviço em você é 

vasto, enquanto o efeito do programa é incidental” (MCLUHAN, 1977).  Isto é, a 

mensagem tem grande impacto, tanto na sociedade quanto no indivíduo, enquanto o 

conteúdo é incidente, ou secundário. Por isso, a sua teoria não está focada em estudar 

apenas o conteúdo das mensagens, mas o meio onde elas foram veiculadas e 

recebidas. Assim,   

Colocando todo o foco no conteúdo e praticamente nenhum no meio, 
segundo essa teoria, perderíamos a chance de perceber e influenciar no 
impacto das novas tecnologias na humanidade, e portanto, estaríamos 
despreparados/as para as revolucionárias transformações ambientais 
induzidas pelas novas mídias (BRAGA, 2012, p. 52). 

 
Lembrando que um dos objetivos do trabalho é analisar as narrativas 

audiovisuais veiculadas na Twitch, ao entendê-la como o meio, nos termos de 

McLuhan, pensamos em como a mensagem nesta plataforma pode ser moldada por 

ela. Desse modo, o estudo da interface da plataforma precisa ser feito 

categoricamente e, para tal, é preciso ficar “à margem de qualquer estrutura ou meio, 

que os seus princípios e linhas de força podem ser percebidos. Pois os meios têm o 

poder de impor seus pressupostos e sua própria adoção aos incautos” (MCLUHAN, 

1993, p. 9). O que é bastante comum e torna difícil compreendermos a tecnologia que 

está a nossa frente em sua essência, devido a dois fatores que Sonia Montaño La 

Cruz traz: 

 
Primeiro, porque vivemos numa cultura que privilegia o espaço visual, isto é, 
o ambiente que emerge da escrita e que só tende a perceber a realidade 
linearmente, vendo tudo em forma de figuras e fundos, como apontou 
McLuhan (1993), sem possibilidade de perceber dentro desse marco as 
simultaneidades. Acontece, assim, um desequilíbrio do sentido da vista, nos 
tornando cegos. Em segundo lugar, o meio quer ser percebido de um modo 
específico e opera essa sobreposição de molduras para atingir tais objetivos. 
Os meios não são neutros; podemos pensá-los com Bergson (1999), como 
corpos que percebem e, ao perceber, recortam aquilo que lhes é necessário 
para a ação. Portanto, as imagens de um meio registram seu modo de 
percepção de si e do entorno. O modo como o meio quer ser percebido é 
percebido por nós como se fosse o conteúdo desse meio. Basta pensar 
quanto tempo e quanta literatura foram dedicados a pensar a TV no seu teor 
conteudístico e desconsiderando suas práticas técnicas, estéticas e de 
produção de sentido, relegando-as a um plano de fundo inexistente, deixando 
como figura (sem fundo) o que a TV “não é” ou o que ela “deveria ser”. 
Portanto, poder perceber o meio no seu fluxo exige toda uma 
desnaturalização do olhar (MONTAÑO LA CRUZ, 2012, p.63). 
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Pode-se acrescentar também o que “McLuhan chamava de 'sonambulismo de 

nossos dias' era a obsessão crítica pelos 'conteúdos' das mídias e o esquecimento 

sobre o bias colocado pelo próprio meio” (BRAGA 2012). Ou seja, além de 

pertencermos a uma cultura visual e o meio interferir na forma que ele quer ser 

percebido, ainda temos uma obsessão apenas por seu conteúdo e acabamos por cair 

em seu bias, que é a distorção do julgamento de um observador pelo seu envolvimento 

com o objeto em observação.  

Logo devemos compreender a plataforma Twitch, entrando em seu fluxo, “o 

modo em que o meio é usado no dia a dia de forma já habituada, ou seja, o “lugar” 

onde as molduras se sobrepõem de forma tensa, um lugar privilegiado para 

compreender o meio, desabituar os usos e desnaturalizar o olhar” (MONTAÑO LA 

CRUZ, 2012, p.63). 

Tomar a interface de transmissão de games em estudo como um meio, ou 

melhor como uma tecnologia, é dizer que ela consiste em um software de livestream 

com foco específico em conteúdo relacionado a jogos. Separando os termos para 

melhor compreensão, entende-se que a Twitch como um software “congrega a 

capacidade de lidar com informações. A partir daí, processa instruções sobre tarefas 

possíveis de realizar. Como consequência, desdobra ações concretas aptas a 

produzir efeitos.” (LADEIRA, 2016, p. 4). 

Pensando a plataforma como uma livestream é valoroso definir os vocábulos 

live e stream separadamente. Stream, em um contexto técnico, é um: 

 

Processo de distribuição de conteúdos, via Internet, em que o utilizador inicia 
a sua visualização sem necessidade de fazer download dos ficheiros que 
constituem os conteúdos, permitindo o início da visualização num curto 
espaço de tempo e exibindo o conteúdo sequencialmente, à medida que este 
vai chegando ao computador do utilizador. O utilizador vai visualizando o 
conteúdo dos ficheiros ao ritmo a que estes vão chegando, necessitando 
apenas de um pequeno tempo de espera inicial para o processo de 
sincronização e criação de uma memória temporária (buffer) utilizada para 
armazenar alguns segundos do conteúdos, para que possa absorver 
alterações do ritmo de recepção e/ou quebras temporárias de ligação (ADÃO, 
2006, p. 21). 

 
Pode-se pensar stream também como um processo de transmissão, em que 

um certo conteúdo armazenado no servidor de algum site é transmitido à medida que 

o mesmo vai chegando ao computador do usuário. O termo live, em tradução literal 
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significa viver, porém associado ao contexto de stream pode ser entendido como “ao 

vivo”.  

Associando então os dois termos à tecnologia empregada na Twitch, esta é 

uma plataforma capaz de executar uma ação programada, ou seja, que transmite o 

conteúdo armazenado em seu servidor para os usuários ativos. Porém seu diferencial 

está na sentença live, pois a Twitch faz a ponte entre o computador do streamer e o 

de quem assiste. Enquanto o gamer envia seu conteúdo audiovisual em tempo real 

para o site, o usuário já o recebe em sua máquina também em tempo real, antes 

mesmo de ser armazenado no servidor. 

Assim, após discutir a Twitch como um meio e a tecnologia stream que ela 

engloba, sua mensagem se torna mais clara. A mudança no padrão comportamental 

dos consumidores de conteúdo audiovisual na internet, pela plataforma, está na sua 

palavra-chave live, como mencionado anteriormente. A conexão entre o streamer, 

aquele que constrói o conteúdo, e o usuário, que o consome, é oferecida pelo ao vivo, 

o que torna a prática dentro da Twitch muito mais ativa.  

Assim, a ligação entre ambos passa pela possibilidade de interação em tempo 

real, afinal todos que estão envolvidos na transmissão, estão em um mesmo momento 

em frente ao software, que os aproxima. 

 
A participação em replay é uma forma de reconhecimento nova, típica da 
nova mídia, e tem grandes consequências, principalmente cognitivas, 
consequências que afetam a natureza da nossa cognição ou consciência e 
inteiramente na direção da extrema auto-consciência. Uma vez perguntei a 
um famoso quaterback do futebol americano na televisão, sobre o efeito que 
o replay instantâneo tinha no jogo de futebol americano. Ele disse:” agora nós 
temos que jogar de um modo que a audiência possa assistir o processo 
acontecendo. Eles não estão mais interessados em apenas ver o efeito do 
lance, eles querem ver a natureza do lance”. Eles tiveram que abrir o lance, 
no campo, para permitir ao público participar mais completamente no 
processo do jogo de futebol (MCLUHAN, 1977, s/p). 

 
Assim, o replay interferiu na forma de jogar futebol, assim como o ao vivo 

interferiu na forma da Twitch produzir narrativas audiovisuais. Jogar futebol, a partir 

do estabelecimento do replay instantâneo, está voltado para uma maior participação 

do público no processo, assim como a plataforma, com a transmissão de jogatinas 

eletrônicas em tempo real, se estrutura em torno de um modo participativo que o ao 

vivo, possibilita. Uma destas possibilidades é a aproximação de dois pólos do 

esquema da comunicação (emissor e receptor ou streamer e usuário ou transmissor 
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e participante) e a interação entre eles na construção da mensagem, que inova o modo 

de narrar por meio dessa mudança no padrão do audiovisual na web. 

Comparando-a com sites que tem uma premissa semelhante, stream de 

audiovisual, como o YouTube por exemplo, é perceptível a diferença. O YouTube 

armazena e transmite seu conteúdo de seu servidor, funcionando como uma stream, 

mas para ele estar disponível a dinâmica de trabalho é diferente. Primeiro o produtor 

do vídeo precisa fazer uma gravação offline, desconectado da internet, então ele envia 

o vídeo para o site, que após carregá-lo o torna disponível no canal de quem o enviou 

(mesmo que atualmente a plataforma já disponibilize a opção ao vivo). Somente após 

este processo o vídeo pode ser visto e comentado. Já pensando no contexto da Twitch 

tudo acontece em um bloco único de processos, transmissão, recepção, gameplay, 

comentários, reações etc.  

É nítido, na atualidade, a consciência da plataforma como um meio que 

transmite uma mensagem. A mudança de postura da mesma, é observada em seu 

slogan, por exemplo, inicialmente encontrávamos: 

 
O slogan “Social Video for Gamers” 15 destaca a proposta do Twitch, que 
consiste basicamente no streaming. A palavra pode ser traduzida como 
transmissão16 e é basicamente essa a função do Twitch: permitir que os 
usuários transmitam ao vivo suas sessões de jogos. A transmissão pode ser 
realizada por computadores ou videogames com conexão à internet17. 
(MONTARDO et. al., 2016, p. 9) 

 
Quando acessado pelo autor da presente citação, em janeiro de 2016, o slogan 

realmente destacava a proposta da Twitch, porém é visto que essa agora define seu 

emblema como “Don’t Just Watch, Join in”, traduzido para “Não apenas jogue, 

participe”, manifestando ciência de sua mensagem, de seu produto, que é pautado 

pela tecnologia do ao vivo e interativo, em todos os processos. 

A consequência desta mudança de comportamento é vista em diversos pontos, 

sejam eles na interface ou no produto audiovisual. O site, modificou nomenclaturas 

típicas tal como o botão de “doação”, cujo o espectador doava uma quantia de dinheiro 

para o streamer, para cheer, que em tradução literal significa alegria, mas quando 

associado a jogos significa torcer e as torcidas diante uma partida participam 

ativamente do processo, como exemplificado por McLuhan (1977) no surgimento do 

replay instantâneo. Assim as diversas análises destes pontos na plataforma, 

relacionados à percepção da Twitch como um meio que emite uma mensagem, serão 

feitas nos capítulos posteriores. 
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3. DA GAMEPLAY AO LET’S PLAY 

 
O objetivo deste capítulo é de primeiramente analisar diversos pontos que 

incentivam a participação ativa do usuário e produtor. Posteriormente irá traçar a 

evolução do produto audiovisual da Twitch. 

Para isso trará, em sua primeira subdivisão, uma análise das interfaces 

presentes na plataforma de streaming e como estas estimulam a participação ativa do 

usuário nos canais, assim como também estimulam a produção de conteúdo por parte 

dos broadcasters. 

 Posteriormente apresentará a evolução de todo o produto audiovisual na 

plataforma desde seu surgimento, a fim de entender como a interação moldou o 

conteúdo a chegar ao que se apresenta hoje na interface.  

 
3.1 As interfaces como estímulos na plataforma 

 
Os estímulos dentro da plataforma geram uma noção de passo adiante em 

relação a movimentação do usuário dentro da interface. A Twitch como interface 

possibilita uma experiência visual mais intensa do que uma interface mais simples, 

como por exemplo alguns canais de televisão, sua composição visual produz mais 

interação tanto em sua forma, quanto em seu conteúdo, isto é, sua movimentação e 

geração de interações está em sua maior parte ligada a reação do usuário, que dentro 

de um ambiente com diversos estímulos, como o chat, a transmissão, o jogo e etc., é 

um reflexo deste meio, colocando o usuário em uma posição tanto de emissor quanto 

de receptor, gerando interações em tempo real. 

O presente subtópico busca mostrar que a Twitch em sua organização de 

elementos é um reflexo da evolução de um meio, um ambiente dentro da web que se 

constrói mediante a uma gama de interações de seus usuários. Criando uma relação 

de retroalimentação dentro do meio, que se constrói pela junção de aspectos técnicos 

e sociais, gerando análises que envolvem bilhares de dados, esses dados são 

formados por interações dentro da plataforma, que por sua vez, são formados pela 

ação e reação entre usuários e grupos sociais. Assim, “a imagem fluxo é construída 

por indivíduos, também fluxos, e conjuntos sociais, também fluxos. Trata-se então de 

fluxos em permanente interação e mútua transformação” (BRAGA, 2007, s/p.). Por 

isso, vemos que, 
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O movimento demanda do clique do usuário, necessário para a imagem 
transitar. O fluxo na web não está ligado à passagem; inclusive os conteúdos 
televisivos que passaram nas emissoras offline, nas plataformas online, eles 
“ficam”. Como meio, ele parece explorar muito mais sentidos de memória: um 
espaço onde tudo dura e tudo pode ser encontrado, recuperado, por meio de 
uma ferramenta de busca. Esses sentidos de permanência versus passagem 
estão relacionados aos modos como o espaço e o tempo são construídos nas 
montagens. Haveria, então, três tipos de montagens na web que criam seu 
próprio modo de permanência das imagens: em trânsito, pela manipulação e 
apropriação das imagens. (MONTAÑO LA CRUZ, 2012, p.64). 

 
Seguindo a linha de pensamento sobre interface, o termo “montagem espacial”, 

que está ligado a ela, tem uma pluralidade de recursos em tela quando realizamos 

tarefas relacionadas à plataformas de streaming. Temos a tela principal da Twitch 

como um espaço de simultaneidade, que nos relaciona com mecanismos diversos de 

interação e engajamento, proporcionando uma experiência de conectividade em 

tempo real, na qual usamos os recursos do site com imensa naturalidade. Para 

Montaño La Cruz (2012, p.66), “a montagem espacial, em que o tempo se distribui no 

espaço, é própria da disposição dos elementos na página web”. 

Nas plataformas de streaming, como é o caso da Twitch, das redes sociais e 

outras formas de interface do aplicativo da web, ressalta-se os aspectos técnicos e os 

sociais de forma integrada. Para isso, entretanto, é preciso empreender uma 

diferenciação entre as interações com o artefato tecnológico (estritamente, interações 

com o dispositivo sociocultural que se materializa no artefato) e as interações com 

outros indivíduos que também se apropriam daquele artefato. Por isso,  

 
Sabemos por McLuhan (1999) que o computador, a web, o audiovisual, o 
rádio, a TV, a roda, as armas nucleares ou o relógio – encurtando uma lista 
que poderia ser infinita – são extensões de nosso corpo ou de nossa mente. 
Todo artefato é uma extensão do corpo ou da mente que muda o nosso 
ambiente e a nossa própria imagem. A web e o audiovisual que ela hospeda 
não são diferentes. Seria muito ingênuo pensar que as pessoas e a sociedade 
não se veem modificadas por esses meios, pensar que esses órgãos 
sensoriais e motores permanecem neutros à espera de nossas instruções 
sem modificar o ambiente ou fazendo-o conforme nós autorizamos. Essas 
extensões operam uma mudança no meio social total.   (MONTAÑO LA 
CRUZ, 2012, p. 169). 

 
A inserção do conceito de artefato é colocado pela necessidade de 

contextualizar a ideia da tela de plataforma de streaming como uma extensão de um 

corpo. Nesse caso, a relação que se cria é gerada a partir do momento em que 

consideramos a Twitch como um desdobramento do se fazer audiovisual como um 

todo. 
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Fazendo um paralelo com o que McLuhan teorizou e defendeu, principalmente 

ao dizer que “o meio é a mensagem”, vemos os efeitos da comunicação de massa, 

especialmente, os da TV que o autor mais estudou, justificando suas ideias diante dos 

desafios que temos na construção de novos padrões de pensamento e na criação de 

novos projetos digitais que engajem, de fato, a noção de uma experiência de 

conectividade diferenciada. 

É nesse ponto que entra a plataforma de streaming e, como é de se presumir, 

o meio não é um simples canal de passagem do conteúdo ou mero veículo de 

transmissão da mensagem. O meio é um elemento determinante da comunicação.   A 

Twitch como meio se transforma e é transformada ao mesmo tempo. O uso da 

interface vai se expandindo e se transformando o tempo todo, chegando ao ponto de 

dizer que o tipo de conteúdo que é produzido dentro da Twitch só é possível porque 

está sendo produzido dentro da Twitch. Ressaltando esse aspecto podemos notar 

uma organização peculiar do site da Twitch, que em diversos pontos visuais levam 

seu slogan, “Don’t just watch, join in” em consideração.  

 

O cubismo substitui o “ponto de vista”, ou faceta da ilusão perspectivista, por 
todas as facetas do objeto apresentadas simultaneamente. Em lugar da 
ilusão especializada da terceira dimensão, o cubismo erige na tela um jogo 
de planos contraditórios ou um dramático conflito de estruturas, luzes e 
texturas, que forçam e transmitem a mensagem por insolvência. E há muitos 
que têm isto como exercício praticado no campo da pintura — e não no campo 
da ilusão. Em outras palavras, o cubismo, exibindo o dentro e o fora, o acima 
e o abaixo, a frente, as costas e tudo o mais, em duas dimensões, desfaz a 
ilusão da perspectiva em favor da apreensão sensória instantânea do todo. 
Ao propiciar a apreensão total instantânea, o cubismo como que de repente 
anunciou que o meio é a mensagem. Não se torna, pois, evidente que, a partir 
do momento em que o seqüencial cede ao simultâneo, ingressamos no 
mundo da estrutura e da configuração? E não foi isto que aconteceu tanto na 
Física como na pintura, na poesia e na comunicação? Os segmentos 
especializados da atenção deslocaram-se para o campo total, e é por isso 
que agora podemos dizer, da maneira a mais natural possível: “O meio é a 
mensagem”. Antes da velocidade elétrica e do campo integral ou unificado, 
que o meio fosse a mensagem era algo que não tinha nada de óbvio. Parecia, 
então que a mensagem era o conteúdo.  (MCLUHAN 1993, p.27) 

 
É como age a Twitch hoje em relação a construção de uma narrativa 

audiovisual que se desdobra de um meio altamente interativo, as novas tecnologias 

que fluem por causa da web chegaram hoje em um mundo extremamente conectado. 

“Para uma cultura altamente mecanizada e letrada, o cinema surgiu como um mundo 

de ilusões triunfantes e de sonhos que o dinheiro podia comprar.” Como disse Mcluhan 

nessa frase, o cinema veio quebrando paradigmas e se diferenciando das outras 
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formas de mídia até então, é desta maneira que a Twitch se diferencia atualmente, 

como uma tentativa radical de se produzir e consumir conteúdo ao mesmo tempo em 

que se interage tanto com a produção, quanto com o conteúdo. O cubismo em questão 

se apresenta pela pluralidade de interações que se pode ter perante uma página com 

milhares de comandos, e cada um estimula mais e mais o fluxo de interação. 

Uma vez que a Twitch tem como base em sua construção de conteúdo o 

audiovisual, a plataforma realiza a produção deste conteúdo a sua própria maneira, 

por estar inserido em um ambiente de interação diferente, a relação entre emissor e 

receptor também acontecem de maneiras diferentes, e o próprio receptor age de 

maneira interativa, não sendo somente uma parte estática desse conjunto, mas uma 

parte de flutua entre a figura de emissor e de receptor, já que a interface permite com 

que o mesmo além de assistir, possa produzir os seus próprios materiais a serem 

exibidos. 

As aplicações e apropriações de técnicas, nomenclaturas e recursos no modo 

de se produzir que transitam do audiovisual para a Twitch, geram uma grande 

transformação entre os limites pré-estabelecidos de produção na área do audiovisual, 

permitindo que com o seu uso na web, gere uma conexão entre pessoas, tecnologias 

e ideias em uma forma extremamente rápida e que se desdobram em cadeia, gerando 

um usuário em constante movimento de interação.  

O usuário em tráfego mostra como o vídeo na web está evoluindo e crescendo 

em ritmo acelerado e imprevisível, e as produções são sobre qualquer coisa que 

possibilite uma interação entre pessoas através da rede. Todas essas interações são 

mediadas pelo próprio ato de se fazer um vídeo dentro de uma plataforma de 

streaming, a partir de linhas de códigos que trilham um caminho para as relações entre 

interface, produtores e consumidores de vídeos e o próprio audiovisual como produto.  

 
A grande novidade colocada pelas imagens em novas mídias seria para a 
autora o interfaceamento imagem-interator. A imagem passa a ser um 
sistema vivo que reage e responde não somente aos inputs do interator, mas, 
também, aos seus inputs de programação. Ela pensa a imagem-interface 
como uma espécie de imagem-corpo que, deslocando-se da hegemonia do 
olhar e de uma postura passiva por parte do público a contemplar a imagem, 
reclama a presença do interator – seu gesto, seu movimento corporal, sua 
respiração, seu sopro, sua voz. Por isso, um dos desafios bastante 
explorados pelos artistas e por qualquer site contemporâneo é o de 
desenvolver interfaces mais amigáveis, simples ou intuitivas. Não por acaso, 
cada vez mais, as interfaces exploram as ações do corpo humano, como o 
gesto, o toque, a voz, a respiração etc. As plataformas de compartilhamento 
de vídeo podem ser pensadas como espaços moldados pelo audiovisual de 
interface, um ambiente desenhado para que os diversos fluxos interajam e 
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onde o audiovisual se atualiza numa reclamação constante de intervenção. 
O audiovisual de interface pensado como ambiente contém duas direções e 
três tipos de montagem (MONTAÑO LA CRUZ, 2012, p. 65 e 66). 

 
A relação de conectividade em tempo real e de conteúdo pensado e gravado, 

apresenta de maneira ilustrativa como os consumidores desses tipos de conteúdo 

estão moldando a plataforma Twitch, formulando um mecanismo com regras e 

atitudes próprias, que geram uma gama de dados que fornece  um arquétipo de 

conhecimento para investigações contemporâneas para a formação e definição do 

que pode se tornar a relação entre o audiovisual e sua percepção na web.  

As narrativas audiovisuais na Twitch fornecem uma grande imagem do que 

acontece com o audiovisual na web, pois a plataforma está em constante construção 

junto aos seus usuários ativos, que de maneira simbiótica geram diversos sentidos e 

maneiras de interação, valorizando uma condição de retroalimentação entre criador e 

plataforma. Essa relação gera uma cultura dentro da plataforma que dita como tudo 

irá se comportar dentro dela, de uma maneira tão intuitiva quanto rápida.  

É essa noção de cultura e de relações entre interface e mensagem que eleva 

a importância da Twitch como um meio que nos faz conectar em nosso dia a dia. Na 

televisão, como exemplo, o usuário se comporta como um receptor programado pela 

interface com a qual entra em contato, diferentemente, na Twitch, o usuário que se 

comporta de maneira transitória, fazendo seu próprio caminho na interface de contato 

da streaming.  

 
Se a interface da TV criava (telespectadores com um aparelho programado 
com uma programação) que tinha na vida doméstica seu ambiente principal, 
as atuais plataformas de vídeo online são programadas (com programas) ou 
interfaceadas de forma a criar um usuário em trânsito (MONTAÑO LA CRUZ, 
2012, p.60). 

 
Estabelecendo maneiras de comparação no audiovisual, vemos que sua 

inserção ao que diz respeito à web vem de um paralelo que podemos chamar de texto-

fonte e de texto a ser produzido, que respectivamente remete-se ao vídeo em si como 

uma primeira forma de produção audiovisual, ou seja, o texto-fonte em que  esse tipo 

de enunciação visual se refere a apenas a uma transmissão direta entre uma imagem 

produzida dentro um formato fechado para uma pessoa que recebe  de maneira direta 

e sem interferências.  

O conceito de audiovisual na web, atrelado aos estudos de Sônia Montaño La 

Cruz (2012) nos leva a pensar que as plataformas de streaming são uma espécie de 
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texto, ou melhor, audiovisual a ser produzido.  Este tem uma abordagem relacionada 

ao audiovisual contemporâneo atrelado a plataformas de vídeo como YouTube e 

Twitch que, para se desenrolar, realizam um comportamento do vídeo que sofre 

interferência do seu receptor, gerando compartilhamentos, cópias, banco de dados, 

comentários etc. O que implica na geração de uma espécie de ambiente do 

audiovisual dentro da web, fazendo-se assim a Twitch como meio.  

Com o surgimento desse novo meio, é evidenciado como se estrutura a 

construção das interações de indivíduos e conjuntos sociais mediante o streaming e 

a facilidade do compartilhamento. A força que faz esse mecanismo ir adiante está no 

movimento demandado pelo usuário que consiste na engrenagem substancial para o 

tráfego.  

Essa interação é o que faz desse meio um ambiente de transformação, pois ele 

consegue moldar o que está sendo dito através dele e, ao mesmo tempo, ele próprio 

evolui e se transforma em algo novo. Através do movimento gerado pelas interações 

entre usuários e conteúdo, se tem algo orgânico e que começa a agir de maneira 

natural e integrada, como já afirmou Mcluhan (IDEM) sobre o meio ser invisível como 

água para um peixe. 

 
3.2 A construção do audiovisual na Twitch 

 
Para pensar o audiovisual na web, é interessante conhecer o que permitiu sua 

institucionalização, principalmente em solo nacional, pois há uma grande relação entre 

o conteúdo e a tecnologia que o molda. Na primeira década do século XXI a internet 

começava a tomar forma no território brasileiro atribuído ao seu barateamento, devido 

a apropriação de diversas empresas de telecomunicações, que diversificando seus 

serviços, consequentemente contribuiu para a expansão conteúdo audiovisual na 

web. 

 
Como decorrência da diversificação dos serviços de telecomunicações; da 
expansão dos sistemas de audiovisual para além dos meios aos quais se 
restringiram no passado; da operação por parte das organizações envolvidas 
em redes complexas; da ação de normas para a organização jurídica da 
atividade; devido a este conjunto amplo de questões, estas audiovisões 
avançadas radicalizam a trajetória pregressa do audiovisual. A presença de 
empreendimentos ligados a tráfego de dados; a distância que impõem em 
relação às atividades convencionais de audiovisual; a especificidade com a 
qual operam, consequência de dadas circunstâncias técnicas, econômicas e 
jurídicas: todas estas características definem a sua trajetória. (LADEIRA, 
2016, p. 5) 
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 Infere-se que a tecnologia em diversos pontos na construção do 

conteúdo na plataforma, foi quem permitiu que este evoluísse. Afinal, estamos 

tratando de um meio que não depende somente da velocidade de download do serviço 

de internet. A Twitch, para a transferência de dados entre computadores, depende de 

uma alta velocidade de upload, depende de um bom computador, etc.  

Assim, em um primeiro momento que o acesso a uma internet de qualidade era 

bem difícil, assim como às tecnologias, é notável como o cenário moldou seu 

conteúdo. Antes da expansão do acesso a rede de dados, sua produção era 

simplificada, ao que definimos como primeira fase do audiovisual na plataforma, o 

gameplay. 

A conceituação do termo gameplay é bastante complexa, mas é crucial para 

entender a essência da produção de conteúdo no período em que a plataforma se 

julgava somente um site de “vídeos casuais para gamers". Sua tradução literal é dita 

como jogabilidade. Porém como enfatizado pelos autores Hélia Vannucchi e Gilbertto 

Prado (2009, p.131), que trazem a definição da wikipedia, “Jogabilidade é a virtude 

que um jogo possui para ser fácil e intuitivo de se jogar. Quanto mais rápido o jogador 

se sentir confortável com os comandos do jogo e seu ambiente, mais conceituada é a 

jogabilidade”. A definição não está incorreta, mas a dificuldade de se entender está 

no fato de que, aplicada a diferentes contextos, ela tem diferentes significados. 

Atribuída ao contexto de audiovisual não cabe tal definição, sendo a de melhor 

encaixe o gameplay para Sicart (apud Vanucchi; Prado, 2009, p. 134) que é “definido 

pela mecânica do jogo. Sendo essa definida por ele como os métodos invocados pelos 

agentes (humanos ou não), projetados para interagir com o mundo do jogo”, ou seja, 

o jogador exercendo o ato de jogar.  

 A fase gameplay se desdobrou em diversas outras subcategorias de 

audiovisual relacionado a jogos, como por exemplo o detonado. Não se privando 

somente da Twitch, esta categoria retém muitos usuários por ser umas das bases de 

produção de conteúdo relacionado a jogos. Atrelamos a isso dois motivos, a sua 

facilidade de entendimento e aprendizagem, pois é baseado no que conhecemos 

como tutorial, um passo a passo para ensinar como concluir o jogo de maneira bem 

didática e objetiva. 

O segundo motivo é por não necessitar de suportes tecnológicos de ponta, 

afinal você pode gravar a tela de seu computador concluindo o jogo e posteriormente 
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somente fazer upload em algum site. Ou pensando na Twitch, você pode transmitir 

sua tela, dispensando câmera e microfone. É dessa maneira que encontrávamos o 

produto audiovisual na plataforma próximo ao seu surgimento, como notamos na 

figura 6 em que o jogador Gosu transmite na interface sua gameplay.  

 

 
O que presenciamos é uma imagem repleta de jogabilidade. O vídeo, que 

acontece em tela cheia, é em todo o jogo com uma música de fundo. A interação é 

restrita, pois para responder o chat, que neste caso é o único meio de interação, o 

jogador precisa esperar finalizar a sua partida ou então minimizar a janela e responder, 

sendo a primeira mais recorrente. 

Toda transição desde a primeira fase até chegarmos a atual não acontece de 

maneira clara, tanto o acesso à tecnologia de rede e informática, quanto a evolução 

de conteúdo ocorreram de maneira gradual, afinal estamos falando de uma plataforma 

que surgiu e está inserida na web 2.0, caracterizada pelo que a autora Sonia Montaño 

La Cruz (IDEM) chama de estado beta: 

não há como demarcar precisamente as fronteiras da web 2.0. Trata-se de 
um núcleo ao redor do qual gravitam princípios e práticas que aproximam 
diversos sites que os adotam. Um desses princípios fundamentais é trabalhar 
a web como uma plataforma, isto é, viabilizando funções online que antes só 
poderiam ser conduzidas por programas instalados em um computador. 
Porém, além do aperfeiçoamento da “usabilidade”, o autor enfatiza o 
desenvolvimento do que chama de “arquitetura de participação”, que 
aproveitaria a “inteligência coletiva”, já que o sistema informático incorpora 
recursos de interconexão e compartilhamento. Por exemplo, nas redes peer-
to-peer (P2P), voltadas para a troca de arquivos digitais, cada computador 

Figura 6: Transmissão da Twitch da gameplay do jogador Gosu hospedada no 
YouTube. Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=EnFU0FdsyWE>. Acesso em 5 
jun.2018. 
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conectado à rede pode ser tanto um “cliente” (que pode fazer download de 
arquivos disponíveis na rede) quanto um “servidor” (oferta seus próprios 
arquivos para que outros possam “baixá-lo”). Dessa forma, quanto mais 
pessoas na rede, mais arquivos se tornam disponíveis. Isso demonstra, 
segundo O’Reilly, um princípio-chave da web 2.0: os serviços tornam-se 
melhores quanto mais pessoas os usarem (MONTAÑO LA CRUZ, 2012, 
p.72). 

 
Pensar o audiovisual inserido na web 2.0 é pensá-lo envolvido em um meio que 

leva em consideração a usabilidade, a arquitetura de participação e inteligência 

coletiva e que consequentemente interfere tanto na plataforma, quanto no conteúdo. 

Os três vocábulos são a base do que a autora traz por P2P, que segundo a Sonia a 

wikipedia traz por “uma arquitetura de sistemas distribuídos, caracterizada pela 

descentralização das funções na rede, em que cada nodo realiza tanto funções de 

servidor quanto de cliente” (MONTAÑO LA CRUZ, 2012, p.72).  

Ou seja, pensando no audiovisual, o usuário tem influência e participação de 

nível semelhante ao do seu produtor, sendo ele peça-chave na construção do mesmo 

e necessário para sua aprovação, descentralizando a figura do produtor intocável 

como no cinema e televisão, em que ele pensa, produz e distribui sem tamanha 

influência do público.  

O termo é usado quando se mantém um software em estágio de 
desenvolvimento (beta) por um período de tempo, e as pessoas são 
convidadas a testá-lo nesse estágio. O 2.0 se enuncia, assim, como um 
software em constante desenvolvimento, que demanda a presença dos 
usuários para aprová-lo. Constroem-se, assim, sentidos de inovação, 
experimentação e alta tecnologia acessível ao usuário comum. (MONTAÑO 
LA CRUZ, 2012, p.73)   

 

É assim que se configura o audiovisual na plataforma durante a transição, a 

Twitch que manteve um crescimento de tráfego de 8% ao mês neste período, como 

mostrado por Liu e Zhang (apud Paz, 2015, p. 8), e que permitiu grandes níveis de 

interação. A transmissão ao vivo trouxe ganhos muito mais rápidos, evoluindo em 

poucos anos o que outros sites demoraram mais de uma década, o que torna a fluidez 

de sua transição ainda mais imperceptível. 

Ressaltando a natureza da experimentação da web 2.0, é possível se deparar 

com testes neste período que saem do gameplay para trazer a interatividade à tona e 

exemplificam este período. O caso mais relevante é o Twitch Plays Pokemon. Criado 

em fevereiro de 2014 por um australiano com a premissa de ser um experimento 

social, o canal dentro da plataforma girava em torno do jogo Pokémon Red. Os 

comandos realizados no jogo eram escolhidos pelos participantes no site, e mesmo 
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em meio ao caos, eles conseguiram finalizá-lo. O experimento chamou a atenção, por 

sua interatividade e números, que o levaram ao Guinness World Records, pela maior 

quantidade de jogadores simultâneos em um jogo de um jogador.  

 

O que é perceptível neste ponto é que a interação toma forma como algo crucial 

dentro da narrativa. Ou seja, o chat é que dita o caminho a ser seguido dentro do jogo 

e define o que se vê na janela de transmissão, sendo então este o ponto de consulta 

inicial, antes mesmo de tomar uma decisão no jogo.  

Neste caso, a tecnologia em 2014 já era mais acessível e a introdução de 

placas de vídeo com entrada HDMI, por exemplo, permitiram facilmente implementar 

ao seu computador uma segunda tela, podendo ser até uma pequena televisão. Isso 

deu ao broadcaster ou streamer ou produtor da narrativa audiovisual a opção de ter o 

chat em uma tela e o jogo em outra, podendo acompanhar ambos e, em momentos 

mais calmos da jogatina, interagir, sem necessariamente ter que sair do jogo e da 

narrativa. 

O estágio do conteúdo audiovisual na plataforma que nos deparamos 

atualmente é marcada por uma interação ao vivo com reações e respostas de quase 

imediato por parte do streamer. Tornou-se quase uma convenção a presença de áudio 

com a fala de quem transmite e vídeo, que além da gameplay, mostra o rosto do 

streamer. Os suportes tecnológicos (segunda tela, webcam, headsets, Chroma key 

etc.) são encontrados em quase todos os canais, por menores que sejam. 

Figura 7: Transmissão do canal Twitch Plays Pokemon da Twitch. Disponível 
em:<https://www.twitch.tv/twitchplayspokemon>. Acesso em 5 jun.2018. 
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O termo que melhor define este estágio da Twitch é o Let´s Play, que pode ser 

traduzido por vamos jogar. Presente como título deste capítulo, o significado mais 

encontrado de Let's Play traz como:  

uma série de imagens ou vídeos documentando uma jogada de um jogo 
eletrônico, geralmente incluindo comentários do jogador. Um LP [Let's Play] 
difere de um detonado ou um guia de estratégia, concentrando-se na 
experiência subjetiva de um indivíduo com o jogo, muitas vezes com 
comentário bem-humorado, irreverente, ou até mesmo crítico do jogador, ao 
invés de ser uma fonte objetiva de informação sobre como progredir através 
do jogo1. 

 

O fato de ser uma experiência mais subjetiva do indivíduo com o jogo já 

se  observa quando colocado nos panoramas da Twitch, cujo os comentários tem um 

público em tempo real, a gameplay ou o ato de jogar passa a ser um item secundário 

em relação às reações de quem transmite, sendo a interação de sua fala com que 

está presente mais importante na construção da narrativa. 

Entender este processo ilustra como as interações recorrentes dentro da Twitch 

modificaram um conteúdo, que em um primeiro momento era limitado para elas, a um 

conteúdo que tem a interação como motriz para o processo de produção. Isto reafirma 

que o meio não é neutro e que este é quem molda o conteúdo, que passa a ser 

pautado em torno de sua mensagem, a interação. 

                                            
1Let's Play. Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Let%27s_Play>. Acesso em: 

2.jun.2018. 

Figura 8: Transmissão do canal Fioramech da Twitch. Disponível 
em:<https://www.twitch.tv/fioramech>. Acesso em 5 jun.2018. 



38 
 

O Let's Play, ou vamos jogar, ressalta mais um ponto, se formos comparar tal 

termo com o atual slogan da plataforma Twitch, eles se assemelham e ambos incitam 

a participação ativa do público. Tanto como um usuário ou espectador, quanto como 

um produtor de conteúdo, afirmando a ciência da plataforma diante sua mensagem.  

O resultante desse incentivo é um material que perdeu um pouco a essência 

da jogabilidade, por questões de evolução do conteúdo, mas também do desejo do 

streamer de reter seu público. Por isso, “a existência, ou mesmo o desejo de uma 

audiência, evoca, direta e indiretamente, condições anormais de atenção, alterando o 

gameplay” (MONTARDO et. al., 2016, p. 17), alterando a ponto de se configurar como 

Let’s Play. 
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4 O AUDIOVISUAL CONSEQUENTE DA INTERAÇÃO 

 
Antes, porém, façamos um parêntesis teórico. Um vídeo para o streaming tem 

aqui sua primeira característica estrutural, que o torna, em geral, diferente dos vídeos 

feitos para o cinema ou para a televisão. O filme para TV apresenta partes claramente 

definidas, o que nem sempre acontece com os de cinema, e o que se diferencia ainda 

mais do streaming. Na TV temos uma duração média de 45 minutos que são 

interrompidos por intervalos e pela natural seriação que a TV se proporciona a fazer, 

no cinema temos as produções características de longa-metragem com uma média 

de duas horas de duração e sem intervalos. Já na transmissão de uma stream não se 

tem a preocupação com interrupções ou com uma história pré-ditada, a decorrência 

do vídeo vai acontecendo mediante a interação com quem está online, a narrativa vai 

se desdobrando da ação e reação dos envolvidos podendo levar mais de cinco horas 

de duração. 

A plataforma que tem como natureza de seu conteúdo atual o Let’s play, 

desconfigurou de certa forma a essência da jogabilidade. Visto, na sua primeira fase 

conteudística, que o jogo ditava o produto audiovisual na plataforma. Porém na 

recente fase, estar próximo de quem produz o conteúdo é essencial na formulação do 

mesmo, afinal a Twitch tem como característica a interação, comparada ao P2P (redes 

digitais voltadas para a troca de arquivos), em que a troca de “arquivos”, neste caso 

experiências e opiniões, entre usuários e produtores é que permite chegar a um 

produto final. Afirmação fundamentada pelas falas de uma produtora de conteúdo 

profissional da plataforma, cujo entrevistamos, de nome Mila Ayleen, com 25 anos de 

idade, formada em Cinema e Audiovisual e tem como profissão principal produzir 

conteúdo para a plataforma, o qual faz há quase 1 ano. 

Eu tenho Twitter que as outras pessoas me seguem, (inaudível), e tem 
também o grupo no LOL que agora no LOL tem como você fazer um grupo 
assim e eles também entram lá. Sempre que dá eu pergunto “Oi galera, tudo 
bom com vocês? O que vocês acham que eu deveria jogar? O que vocês 
acham que eu deveria fazer para streamar e tal?” sempre tem gente falando 
“Mila, sabe o que seria legal? Faz isso e isso vai ser muito legal e tal”. Eu 
sempre escuto. Inclusive eu implantei agora um sistema de pontos que foi 
ideia de um viewer meu, um viewer sub, que ele também é sub, só que eu 
ainda não coloquei em prática, mas vamos ver se vai dar certo. Mas eu estou 
sempre escutando a galera perguntando o que eu posso fazer para entreter, 
o que eu posso jogar (AYLEEN, 2018, s/p). 

 
É bastante perceptível na fala da profissional, que antes de fazer sua 

transmissão, ela consulta quem lhe segue, seus viewers e sub, ou melhor, 
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espectadores e inscritos, pedindo opiniões para obter um pré-produto a ser transmitido 

posteriormente em seu canal da Twitch. Interações que vão além do produto 

audiovisual, as dinâmicas entre o usuário e produtores é de responsabilidade do 

streamer, em que aceitando a sugestão de um de seus inscritos, acaba por elaborar 

um sistema de pontos para incentivar a adesão de mais pessoas como subscriber. 

A narrativa que vai se construindo ao vivo, consiste na apresentação de uma 

jogabilidade da streamer conectada a audiência sob uma espécie de ajuda. Nos 

momentos de narração, as sequências de imagens que vão acontecendo obedecem 

uma ótica de “isto-aquilo”, que pode ser definido como um aprofundamento das ações 

que mais dão certo no momento e que consequentemente gera maior engajamento, 

seja características do personagem, seja da ação mesma, seja das circunstâncias do 

local e dos fatos. Podemos dizer que estas streams, estão sendo estruturadas pelos 

princípios da narrativa e da descrição, em um aspecto praticamente instantâneo que 

o ao vivo oferece. 

O mesmo se observa durante sua stream, a construção de conteúdo da 

narrativa analisada, em que a Mila incita a participação dos fãs, pedindo opiniões 

sobre quais itens e habilidades ela deve utilizar com o personagem que está jogando, 

apresentado nas figuras 9 e 10. Na primeira, é possível observar a sugestão de um 

usuário e na segundo ela acata a sugestão jogando com o campeão, uma abertura à 

interação, para manter seu público ativo e participando.  

 

 

Figura 9: Transmissão do canal Mila Ayleen da Twitch. Disponível 
em:<https://www.twitch.tv/milaayleen>. Acesso em 15 jun.2018. 
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Nota-se então como a interação dos usuários acontece e é direcionada de volta 

a narrativa que vai sendo construída ao redor da ação de jogar, destaca-se também 

que, aparece na página a sequência interligada entre streamer, jogo e chat e ao fundo 

ouvimos música percorrendo a todo momento pelo vídeo como uma espécie de trilha 

sonora com maior ou menor intensidade. 

A prática é bastante comum em todos os canais que adotam o modelo Let’s 

Play de narrar. Comparando a fase gameplay com a em análise, as formas de 

transmitir são bastante distintas. Anteriormente se observava produções curtas, que 

se restringiam em 4 partidas dentro de League Of Legends, por exemplo, atribuído a 

restrição de contato entre produtor e usuário que tornavam as longas jogatinas 

monótonas para quem assistia. Maratonas de transmissão são frequentes, de 12 a 24 

horas, a interação recorrente tornou possível longas horas de transmissão. 

 

Existe sim uma preparação, hoje por exemplo eu organizei uma live de 12 
horas e... mas eu ainda tenho que ver se vai dar certo e tal. Mas assim 
basicamente a minha preparação é essa, é ver se tá tudo OK com o 
equipamento, com o computador, se tá... no meu caso como eu jogo LOL eu 
tenho que ver se está dropando o fps, se está tudo certo com a internet 
também, mas muitas vezes por eu ter contato direto com meus viewers eu 
sempre pergunto “vocês querem que eu jogo alguma coisa?” aí eles falam 
“ah eu quero que você joga isso isso isso isso aí eu vejo se é possível ou não 
(AYLEEN, 2018, s/p). 

 

Figura 10: Transmissão do canal Mila Ayleen da Twitch. Disponível 
em:<https://www.twitch.tv/milaayleen>. Acesso em 15 jun.2018. 
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Não deixando de lado os fatores técnicos e tecnológicos que circundam a 

plataforma, reafirmando que um meio tem como fundo diversos fatores que permitem-

no acontecer. Assim tudo isso só é possível tendo uma boa conexão à internet, 

computador que permita ao mesmo tempo jogar e transmitir, assim como uma 

segunda tela que permite o streamer uma resposta mais ágil a comentários via chat.  

Tudo isso é apontado na fala da profissional, seu FPS, entendido por frames 

per second, que traduzido significa quadros por segundo, é de lógica semelhante ao 

quadros cinematográficos, mas atribuídos ao jogo de maneira bem simples, seria a 

capacidade de o computador reproduzir os gráficos do jogo sem que haja drop de 

FPS, entendido por quedas de FPS, o que resulta em travamentos, sendo necessários 

para alguns jogos adquirir uma placa de vídeo dedicada, que ficará encarregada 

desse serviço. O mesmo com a conexão à rede de dados de qualidade, que sem uma 

taxa de upload alta não seria possível uma transmissão, observada no início da 

carreira de Mila, em seu canal. 

 

Então, eu já tinha feito, eu já tinha feito uns testes e assim não tava dando. 
Uai, mas por que será? Aí eu descobri que era por conta da minha internet 
que não era boa para isso que não funcionava para isso. Eu, não tá... eu 
aumentei e eu fiz o teste e deu certo. Só que eu não sabia, é só que eu não 
streamava lol no começo, eu jogava lol mas não streamava lol ainda. E faz tá 
fazendo 9 meses inclusive que eu faço stream, 9 meses e aí quando eu 
descobri como streamar² lol eu comecei só streamar2 lol, mas no começo é 
eu não sabia porque minha internet, aí eu ah eu descobri por que eu não 
consigo streamar antes porque eu queria começar a streamar em 2016 só 
que eu não conseguia era por causa da minha internet, agora eu consigo 
(AYLEEN, 2018, s/p). 

 
A entrevista com a produtora salienta outra observação a ser feita quanto ao 

avanço do conteúdo na Twitch. Colocando em paralelo o gameplay, o que chamamos 

no capítulo anterior de período de transição e o atual Let’s PLay, as interações que 

começaram a tomar frente ao desenvolvimento do audiovisual na plataforma se 

mostram diferentes. 

Em um primeiro momento de gameplay, as interações eram restritas a 

momentos de pausa e pouco influenciavam no jogo e na narrativa. No experimento 

social Twitch Plays Pokémon, que representa a fase de transição, a relação dos 

espectadores com o produto audiovisual reverbera em reações dentro do jogo, ou 

seja, a interação tomava parte do jogo, tendo pouca influência com a narrativa e 

                                            
2 Streamar pode ser entendido por: fazer a transmissão dentro da plataforma. 
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principalmente de quem estava por trás dela. Por último é perceptível a influência tanto 

na narrativa, quanto em que a produz, trazendo consequências desde o offline (como 

o sistema de pontos para inscritos) até o online, como comentários a streamer ao vivo 

e escolhas dentro do jogo.  

 

 

 
Os limites de interação que tangem o produtor e o participante se tornaram tão 

estreitos que Ayleen (2018, s/p) chegou a nomear como amizade. A forma de tratarem 

um ao outro é semelhante ao que amigos fazem, mesmo que restringida ao ambiente 

virtual, mas aproximados pelo formato ao vivo e outras redes que lhes permitem 

contato entre si. 

 

É uma relação de amizade mesmo no momento em que o sub novo chega, 
alguém deu sub, eu falo ah! Eu fico toda empolgada, eu falo você tem alguns 
privilégios, que você tem direito a isso, isso, e também eu tenho um grupo no 
WhatsApp, que é para tudo, que é para viewer, que é para sub, que é para 
moderação, para tudo é aberto qualquer pessoa pode entrar. Eu deixo o link, 
vou jogando o link no chat para quem quiser, mas sub eu falo olha você é sub 
e assim eu gostaria muito que você entrasse no grupo e tal, para a gente ter 
um contato direto, para eu ficar conversando com você. A gente conversa 
sobre tudo nesse grupo, não é só sobre stream, o pessoal, às vezes, chega 
e fala a gente escuta, dá conselho é uma coisa de amizade mesmo, é uma 
coisa tipo, não sei, não sei explicar... no meu caso é amizade mesmo tipo, “oi 
como você está”, “nossa que legal”, “quais são os seus planos para hoje?”. 
Eu vou conversando com o pessoal mesmo, todos viewers, os doadores, 
cheers, os subscribe não tem exceção, todos são meus amigos (AYLEEN, 
2018, s/p). 

 

Figura 11: Transmissão do canal Mila Ayleen da Twitch. Disponível 
em:<https://www.twitch.tv/milaayleen>. Acesso em 15 jun.2018. 
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Tomando emprestado o resultado da pesquisa feita com usuários da 

plataforma, realizada no artigo Consumo Digital Como Performance Sociotécnica: 

Análise dos usos da plataforma de streaming de games Twitch (MONTARDO et. al., 

2016, p.23), tal aproximação justificaria o fato de quando perguntados qual a 

característica mais apreciada no streamer que gostam de assistir, a resposta mais 

dada pelos entrevistados foi “Carisma/simpatia e capacidade de entreter a audiência”. 

Tendo ciência de toda essa interação que extrapola os limites do site, a Twitch 

também desenvolve formas de reter o produtor e não somente o usuário. Ter a Twitch 

como renda principal é trabalho árduo, como apontado por Ayleen (2018, s/p), mas 

não deixa de ser instigante, já que a plataforma utiliza um sistema de metas 

semelhantes à utilizada em jogos. Assim, ao completar as missões você evolui, até se 

tornar um afiliado da plataforma, tendo maiores ganhos com ela.  

 

Então a o incentivo que a Twitch te dá atualmente, além dos incentivos que 
você pode receber da galera né e tem depois que você atinge. Quando você 
começa você não ganha nada, porque você está começando. Não tem botão 
de subscribe que é o de sub ainda, não tem, aí eles abriram tipo umas 
conquistas, quando você atinge um número de conquistas eles liberam o 
botão de subscribe para você, aí você começa a ganhar por isso. Só que eu 
já fui direto para o subscribe, eu não sei o porquê, mas acho que foi assim, 
como eu já era conhecida por ser amiga de uma streamer, o pessoal me 
seguia achando que eu também fazia stream, só que eu não fazia. Aí eu acho 
que eu acabei tipo desbloqueando pelo número de pessoas que me seguiam, 
aí foi direto pro sub, demorou uns dias mas foi direto. E normalmente a galera 
leva dois meses para conseguir o botão de sub. Então, no começo, o único 
incentivo que você recebe é da galera que te apoia e depois que você recebe 
os direitos de ter subscribe de ser filiada da Twitch mesmo, que tem o filiado 
e tem o parceiro e depois que você vira filiado você começa a receber o 
incentivo Bit, cheers, subscribers. Às vezes você também consegue receber 
por passar propaganda, isso não é permitido ainda no filiado, mas às vezes 
gera uma renda (AYLEEN, 2018, s/p). 

 
Os incentivos não se restringem ao meio. Reforçando que pensar na Twitch 

como tal, remete que a mesma tem um grande impacto com sua mensagem, que 

concluímos ser a sua interação. A mesma reverbera em todo público-alvo da 

plataforma, seja streamers, jogadores profissionais, usuários ou organizações de 

esportes eletrônicos. Os investimentos das organizações eram restritos a jogadores 

profissionais, as celebridades do eSport, que junto com sua fama traziam consigo para 

a plataforma um grande número de viewers, espectadores. De frente com a Mila, 

durante a entrevista, foi possível constatar que os investimentos agora não se 

restringem mais a somente jogadores, abrangendo também quem deixa de lado a 

gameplay para interagir com seus espectadores e produzir um conteúdo de 
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entretenimento, denominado pela profissional de networking, entendido também por 

parceria. 

 

Sim tem os networkings também, que são as organizações que “contratam”, 
às vezes é contrato mesmo tipo um salário para você representar a 
organização como streamer dela né, da organização. Mas tem também outras 
organizações que tem você como streamer para divulgar o nome deles e eles 
te divulgam, e tem o networking. Eu também eu tenho networking, mas 
normalmente pessoas a maioria dos streamers grandes têm Network tipo, o 
Yoda que era da Red Canids. Então eu acho que ele tinha networking com a 
Red canids. Com certeza tem a Ryuuka que é da Pain, tem os streamers 
grandes que tem parceria uma Network, mas eu não sei te dizer se eles 
recebem por isso como é o contrato deles. Eu acho que cada um é um 
contrato diferente é a forma de trabalho é diferente e é isso (AYLEEN, 2018, 
s/p). 

 
São inúmeras as confirmações de que a plataforma tem sua importância, essa 

atrelada a sua capacidade interativa de criar narrativas audiovisuais, atraindo a 

atenção de espectadores, produtores de conteúdos e as grandes organizações de 

eSports. A Twitch não somente chama a atenção, mas também retém seu público 

aumentando seus números mês a mês por quase uma década, incentivando de 

recém-chegados aos veteranos a produzir este conteúdo, que se configura divertido 

de se fazer e consumir. Assim como dito por Mila Ayleen que por 9 meses tem a 

plataforma como profissão. 

 

Para quem está pensando em começar a streamar eu queria falar que no 
começo você não tem muito retorno, mas depois melhora. É não desistir é 
pensar em sempre melhorar a sua stream e tal. Assistir um pouquinho você 
para ver o que você poderia melhorar lá. O que você acha que seria legal 
implementar na sua stream. Mas o negócio é não desistir. (AYLEEN, 2018, 
s/p) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Após vários meses de envolvimento com este projeto, cada desafio enfrentado 

foi um passo em direção à conclusão de que respondemos nossa questão problema 

– Como a narrativa audiovisual é consequência do meio interativo que é a Twitch? – 

de forma teórica e conclusiva ao longo do desenvolvimento nesta pesquisa.  

 Estudamos o que os teóricos destas áreas discutem acerca dos temas 

abordados ao longo do trabalho escrito e também observamos muitos exemplos de 

narrativas audiovisuais já existentes sobre os aspectos da interatividade, narrativas 

que apresentam a interação intrínseca ao conteúdo durante a evolução da plataforma 

Twitch em sua estrutura em maior e menor escala, assim como vemos hoje a interação 

entre o streamer e seu público reverbera em ações tanto no jogo quanto na narrativa 

etc. Sendo assim, notamos que as narrativas audiovisuais como um tipo de 

entretenimento audiovisual são participativas dentro da web, ou seja, seu conteúdo é 

construído a partir da interação direta entre público e produtores.  

 Pode-se ver na escrita que quando expomos a maneira de se produzir 

conteúdo audiovisual na web, o usuário se envolve de uma maneira mais imersa com 

o que é apresentado, assim como teorizado por autores que utilizamos como Marshall 

Mcluhan (IDEM) e Sônia Montaño La Cruz (IDEM) em relação a itens como o meio, a 

mensagem, e como ambos se retroalimentam, podemos testemunhar como nossa 

análise surte efeito dentro deste cenário de produção e consumo de conteúdo movido 

e fabricado pela interatividade.  

 Ao finalizar a escrita teórica, a produção dos capítulos e a análise da 

narrativa audiovisual, a partir de coleta de dados, informações e entrevista, pudemos 

comprovar a real aproximação entre o usuário e o conteúdo que está sendo produzido. 

Para entender melhor a produção de conteúdo das narrativas audiovisuais na 

plataforma e como esse se relaciona com a interação incentivada pela plataforma 

Twitch, a entrevista com a streamer Mila Ayleen exemplifica tudo isso a partir da 

análise de suas transmissões. A presença de uma profissional junto com o seu 

produto, ilustrou os resultados obtidos na escrita dos capítulos. 

A plataforma que tem como natureza de seu conteúdo atual o Let’s play, 

desconfigurou de certa forma a essência do ato de somente jogar, a jogabilidade. Visto 

nisso, a interação molda o conteúdo durante a evolução da plataforma como vemos 

atualmente, a interação entre usuário e streamer reverbera em ações tanto no jogo 
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quanto na narrativa, derivando-se de um momento que impactava somente no ato de 

jogar, remetendo sua primeira era de criação de conteúdo, onde o jogo ditava o 

produto audiovisual na plataforma. Porém, no recente momento em que a Twitch se 

encontra, podemos concluir que a interação está levando a narrativa a uma relação 

ainda mais imersiva em que a interatividade molda o conteúdo de forma ativa, 

como  constatamos em alguns canais que trazem talk shows participativos com o chat 

da plataforma, excluindo totalmente a simples forma de somente fazer gameplay. 

Estar próximo de quem produz o conteúdo é essencial na formulação do 

mesmo, afinal a Twitch tem como característica a interação, comparada ao P2P, em 

que a troca de “arquivos”, neste caso experiências e opiniões, entre usuários e 

produtores é que permite chegar a um produto final da história através da narrativa 

audiovisual desenvolvida em consequência do meio em que se encontra, a Twitch. 

Percebemos ainda mais a importância do tema, já que, atualmente entender a 

narrativa audiovisual produzida na plataforma de streaming é cada vez mais 

necessário para conhecer como se configura esse meio interativo, então estudar 

modos de fazer isso, na maneira como ocorre, sua evolução, e suas referências 

visuais, tem um peso acadêmico.  

A cada linha escrita que fizemos, tiramos uma lição de aprimoramento, 

trazendo um produto final de qualidade muito superior à que teríamos se nunca 

tivéssemos reescrito tantas vezes cada capítulo. Pudemos utilizar melhores teorias 

junto com nossas melhores ideias, vimos jeitos de aprimorar a construção do texto e 

a reflexão sobre seu desenvolvimento, e saímos de toda essa experiência com um 

trabalho acadêmico melhor e mais competente. 
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7 EXTRAS 

 

7.1 Glossário 
 
Audiovisual - é um termo abrangente que em seu entendimento se refere a formas 

de comunicação que juntam sons e imagens, bem como a cada produto gerado por 

estas formas de comunicação, ou à tecnologia empregada para o registro, tratamento 

e exibição de som e imagem sincronizados, ou ainda à linguagem utilizada para gerar 

significados combinando imagens e sons. 

 

Broadcaster ou Streamer - É a pessoa que realiza a distribuição de conteúdo 

relacionado ao audiovisual para uma audiência dispersa através de qualquer meio de 

comunicação de massa eletrônica.  

 

Detonado - É um termo indicativo para resolução de tarefas voltado principalmente 

ao âmbito de jogos eletrônicos, é uma fonte objetiva de informação sobre como 

progredir através do jogo. 

 

Download - Significa descarregar, é um termo usado no âmbito da comunicação em 

redes de computadores, utilizados para referenciar a obtenção de dados de um 

dispositivo para outro através de um canal de comunicação previamente estabelecido. 

 

Gameplay -  É um termo na indústria de jogos eletrônicos que inclui todas as 

experiências do jogador durante a sua interação com os sistemas de um jogo, 

especialmente jogos formais, e que descreve a facilidade na qual o jogo pode ser 

jogado, o uso próprio do termo está acoplado em referência à "o que o jogador faz", 

jogabilidade na terminologia dos jogos eletrônicos é usado para descrever a 

experiência geral de um jogador em relação aos controles e desafios de um jogo. 

 

Interface - É a fronteira que define a forma de comunicação entre duas entidades. Ela 

pode ser entendida como uma abstração que estabelece a forma de interação da 

entidade com o mundo exterior, através da separação dos métodos de comunicação 

externa dos detalhes internos da operação, permitindo que esta entidade seja 

modificada sem afetar as entidades externas que interagem com ela. Uma interface 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_audiovisual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Som
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_audiovisual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_de_jogos_eletr%C3%B4nicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gamer
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também pode promover um serviço de tradução para entidades que não falam a 

mesma linguagem, como no caso de humanos e computadores. 

 

Justin TV - plataforma de transmissão de vídeo ao vivo pela internet, o site era voltado 

principalmente para transmissões ao vivo de videogames, incluindo transmissões de 

competições de eSports, além de conteúdo criativo, transmissões "na vida real”, o 

conteúdo do site era visualizado ao vivo ou por vídeo sob demanda. 

 

Let’s Play - Ou também chamado de LP, é um estilo de vídeo ou uma captura de tela 

acompanhada de texto que documenta a reprodução de um videogame, geralmente 

incluindo comentários do jogador. A Let's Play foca na experiência subjetiva de um 

indivíduo com o jogo, muitas vezes com comentários humorísticos ou críticos do 

jogador, em vez de ser uma fonte objetiva de informações sobre como progredir no 

jogo. Sendo os Let's Plays experiências narrativas que incluem edição e narração com 

script.  

 

Lifecasting - Transmissão ao vivo de eventos na vida de uma pessoa através de uma 

mídia digital. Normalmente, o lifecasting é transmitido através do meio da Internet. O 

Lifecasting reverte o conceito de vigilância, dando origem à vigilância por meio da 

portabilidade, da captura de experiência pessoal, das rotinas diárias e da 

comunicação interativa com os espectadores. 

 

Playthrough - É uma espécie de guia destinado a melhorar a habilidade de um 

jogador dentro de um determinado videogame e, muitas vezes, projetado para ajudar 

os jogadores a completar um videogame inteiro ou elementos específicos. A 

playthrough é um estilo de vídeo ao vivo para a internet, que dá orientações para 

ajudar a melhorar a experiência dos jogadores, para ajudar no desbloqueio de 

conquistas de jogos ou simplesmente como um meio de socializar com pessoas que 

pensam como uma distração da vida cotidiana. 

 

Spin-off - também chamado de derivação, é um termo utilizado para designar aquilo 

que foi derivado de algo já desenvolvido ou pesquisado anteriormente. É utilizado em 

diversas áreas, como em negócios, na mídia, em tecnologia, etc. 
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Streamar - É um termo que se refere ao ato de um streamer ou broadcaster em 

realizar a distribuição de seu conteúdo.  

 

Streaming -  É uma tecnologia que envia informações multimídia, através da 

transferência de dados, utilizando redes de computadores, especialmente a Internet, 

e foi criada para tornar as conexões mais rápidas. Usado por sites como Twitch, 

Youtube e Spotify. 

 

Twitch - plataforma de transmissão de vídeo ao vivo pela internet, cuja interface é 

construída e direcionada principalmente na ideia de jogar, pelo qual um broadcaster 

transmite, e de um chat, pelo qual espectadores interagem com o emissor e com as 

imagens.   

 

Upload - Significa transferir, é um termo usado no âmbito da comunicação em redes 

de computadores, utilizados para referenciar o envio de dados de um dispositivo para 

outro através de um canal de comunicação previamente estabelecido. 

 

View - Visualização dada a um vídeo dentro de uma plataforma de streaming.  

 

Viewers - Nome atribuído ao público que consome vídeos transmitidos por 

plataformas de streaming, ou seja, seus espectadores. 
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7.2. Termo de autorização de uso de imagens e depoimentos 

 
Olá, 
 
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“Em época de espetáculo do eu, cabem narrativas coletivas?”. Meu nome é Lara Lima Satler, 
sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é Arte e Cultura Visual. Após 
receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, 
assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é 
sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na 
participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as 
dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo e-mail (satlerlara@gmail.com) e, 
inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): 
(62) 99650-2930/ (62) 3070-4693. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como 
participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

 
1. Sobre a Pesquisa: 
Trata-se de uma pesquisa que se interessa por narrativas audiovisuais compartilhadas 

digitalmente. Como grupos e coletivos realizam e distribuem narrativas audiovisuais, no 
contexto digital? Nosso objetivo é investigar narrativas audiovisuais digitais construídas em 
grupo e distribuídas digitalmente. 

 
Na entrevista cujas perguntas segue em anexo,  

(  ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados 
da pesquisa; 

( ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados 
publicados da pesquisa. 

 
1.1 Os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não. 
1.2 A fim de vialibilizar devolutivas aos sujeitos recrutados, pretende-se apresentar os 

resultados em eventos científicos.  

 
1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 
 
Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) 

sob o RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar 
do estudo intitulado “Em época de espetáculo do eu, cabem narrativas coletivas?”. Informo 
ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 
voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável 
Lara Lima Satler sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como 
os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me 
garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 
qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de 
pesquisa acima descrito. 

 
.........................., ........ de.............................. de ............... 

 
 
___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 
 

 


