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Introdução
Iniciado em março deste ano, o projeto tem por objetivo
compreender como a ampliação dos sites de compartilhamento
de conteúdo audiovisual, como o YouTube e o Vimeo, assim
como a possibilidade de acessá-los a partir de múltiplas telas
tem reconfigurado o campo do audiovisual e os formatos e
gêneros narrativos já estabelecidos.

Metodologia
Após uma primeira etapa de atualização
bibliográfica,
foi
realizado
um
mapeamento, por região geográfica, das
produtoras de conteúdo ficcional para
web a partir de determinadas palavraschave, a fim de entender como o campo
profissional
do
audiovisual
está
operando com as potencialidades desse
cenário. Uma segunda etapa deste
mapeamento prevê o levantamento de
produções independentes, não ligadas a
produtoras profissionais.

Alguns resultados
Através do levantamento da produção
científica recente, percebemos que o
tema ainda é pouco explorado no meio
acadêmico. No primeiro mapeamento
das produtoras, encontramos um
cenário ainda impreciso e volúvel.
Percebemos o predomínio de narrativas
seriadas e esquetes, seguindo os
modelos dos cases de sucesso dos
canais do YouTube Porta dos Fundos e
Parafernalha.
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