
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

MESTRADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: CULTURAS MIDIÁTICAS AUDIOVISUAIS 

 

 

 

JOÃO BATISTA FIRMINO JÚNIOR 

 

 

MIDIATIZAÇÃO DA RESENHA CINEMATOGRÁFICA NO SITE OMELETE: 

Hipermídia e participação do público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa, 

2013 



 

 

JOÃO BATISTA FIRMINO JÚNIOR 

 

 

 

 

 

 

MIDIATIZAÇÃO DA RESENHA CINEMATOGRÁFICA NO SITE OMELETE: 

Hipermídia e participação do público 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação, cuja 

área de concentração é Comunicação e 

Culturas Midiáticas, da Universidade 

Federal da Paraíba, na linha de pesquisa 

Culturas Midiáticas Audiovisuais, como 

requisito à obtenção do título de Mestre 

em Comunicação. 

 

 

Orientadora: Dr
a
. Olga Tavares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa, 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

    F525m     Firmino Júnior, João Batista.  
                         Midiatização da resenha cinematográfica no site Omelete: 

hipermídia e participação do público / João Batista Firmino 
Júnior.- João Pessoa, 2013. 

                          137f. : il.   
                           Orientadora: Olga Tavares 
                           Dissertação (Mestrado) – UFPB/CCHLA 
                           1. Comunicação de Massa. 2. Midiatização. 3. Hipermídia. 

4.Resenhas cinematográficas. 5.Omelete - público interagente.   

     
 
 
    UFPB/BC                                                           CDU: 659.3(043) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JOÃO BATISTA FIRMINO JÚNIOR 

 

 

MIDIATIZAÇÃO DA RESENHA CINEMATOGRÁFICA NO SITE OMELETE: 

Hipermídia e participação do público 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação, cuja 

área de concentração é Comunicação e 

Culturas Midiáticas, da Universidade 

Federal da Paraíba, na linha de pesquisa 

Culturas Midiáticas Audiovisuais, como 

requisito à obtenção do título de Mestre 

em Comunicação. 

 

 

Orientadora: Dr
a
. Olga Tavares. 

 

 

 

Aprovado em 19 de Março de 2013 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

______________________________________ 

Professora Dr
a
. Olga Tavares – PPGC/UFPB (Orientadora) 

 

_____________________________________________ 

Professora Dr
a
. Maria das Graças Pinto Coelho.  – PPGEM/UFRN (Examinadora 

Externa) 

 

__________________________________________ 

Professor Dr. Marcos Nicolau – PPGC/UFPB (Examinador) 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

A questão da midiatização nos surge como um fenômeno inacabado, mas, com a análise 

de algumas resenhas cinematográficas, em seus aspectos audiovisuais, textuais e os 

comentários do público, pretendemos entender como elas, em um determinado site, vêm 

sendo parte de um processo de midiatização, revelando o transbordamento das relações 

sociais para um meio que vem se tornando cada vez mais um espaço, e com isso gerando 

a noção de “web-resenha”. Nosso objetivo está em descobrir como essa relação 

naturalmente complexa e impura entre resenha e Web está gerando novas práticas 

midiáticas, como isso influencia novas formas de produção da mensagem, mas também 

de experiências com a resenha. Quanto ao nosso método, temos a Análise de Conteúdo, 

do meio e da mensagem, mas usada de uma forma pouco formalista, permitindo um tipo 

de análise que ocorreu de acordo com o que o nosso objeto e sua problemática vêm nos 

trazendo, sem que os tenhamos colocado numa estrutura demasiadamente rígida. O fato é 

que descobrimos que essa nova forma de fazer resenha não se limita à “resenha textual 

online” ou à “resenha audiovisual online”, mas inclui todo o entremeio da Web e toda a 

experiência humana resultante disso, desse contato com hipermídia e possibilidades 

interativas. Enfim, devemos explicar que analisamos dois aspectos, o da produção da 

mensagem principal e a das mensagens de retorno do público interagente, frente a um 

processo de midiatização das resenhas ainda em andamento, e que nos tem revelado que a 

dimensão da “web-resenha” não é um processo que vem depois das “resenhas online”, 

mas que ambas as caracterizações coexistem, sendo dimensões diferentes de um mesmo 

fenômeno. 

 

Palavras-Chave: Resenhas cinematográficas. Omelete. Público interagente. Hipermídia. 

Midiatização. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Mediatization arises as an unfinished phenomenon, but with the analysis of some film 

reviews on  audiovisual and textual aspects, and also, viewers’ comments, we want to 

understand how  the latter, in a given site, has been part of a mediatization process, 

revealing the overflow of social relations to a means that is  increasingly becoming a 

space, and thus generating the concept of "web-review." Our goal is to discover how this 

relationship between naturally complex and impure review and Web is generating new 

media practice, how this influences new production of the message, but also experiences 

with  reviews. As for our method, we have the content analysis, the means and the 

message, but used in a somewhat formalistic way, allowing a type of analysis that took 

place according to what our objective is, bringing their problems without an excessively 

rigid structure. The fact is that we find that this new form of review is not limited to 

"online textual review" or " online audiovisual review ", but it includes all the Web inset 

and all the resulting human experiences - this contact with hypermedia and interactive 

possibilities. Finally, we explain that we analyzed two aspects, and the main message and 

the return messages from the interacting public, facing a process the process of 

mediatization of underway reviews, and we have shown that the dimension of  "web-

review" is not a process that comes after the "online reviews", but that both 

characterizations coexist, as different dimensions of the same phenomenon. 

 

Keywords:  Film reviews. Omelete.  Interacting public.  Hypermedia. Mediatization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente Dissertação é fruto de uma pesquisa que se baseia na exploração de 

como a resenha cinematográfica brasileira hipermidializada no site Omelete é capaz de 

funcionar no ambiente online com suas resenhas, revelando uma nova dimensão textual 

e audiovisual a partir da união com a Web, buscando-se considerar dois polos que nos 

parecem elementares para entender o fenômeno, que se localiza entre o Meio-

Mensagem e a Recepção: a estrutura tomada pela resenha no site Omelete – seja ela 

hipermidiática ou especificamente realizada por meios audiovisuais
1
 – e o seu entorno 

cultural através da materialização da identidade de fã e das opiniões do público em 

relação às resenhas presentes no meio (o site Omelete). Terá por base a noção de 

“jornalismo cultural na Web”, título do primeiro capítulo. 

Quando falamos em “Meio-Mensagem”, nos referimos à relação entre a natureza 

de determinado suporte midiático (a Web) – com suas ferramentas a permitirem um 

ambiente hipermidiático e interativo – e o conteúdo “resenha”
2
. Já quanto à recepção, 

nos focamos apenas na observação das respostas e do diálogo do público – ou entre o 

público – com o assunto, através do sistema de comentários do site.  

Em síntese, nosso objeto é todo esse meio intersticial entre a estrutura de um 

conjunto de páginas do site que escolhemos, com suas resenhas jornalísticas 

reconfiguradas para o meio Web, e as possibilidades interativas e culturais no campo da 

recepção, que perfazem a natureza midiatizada dessas resenhas. Esse espaço da pesquisa 

pretende considerar todo o sistema “resenha no site Omelete”, incluindo o campo da 

mensagem enviada (a resenha) – através de um meio e trabalhado de uma determinada 

forma – e o campo da parte da recepção materializada nas respostas do público. E, para 

tal, buscará investigar até onde está certa a hipótese de que só estamos diante de “web-

resenhas” se elas forem compreendidas como um conjunto fruto da convergência 

midiática, e não como um texto ou um vídeo isolado – algo que será melhor entendido a 

partir do terceiro capítulo, intitulado “O Meio e as resenhas”.  

Já a perspectiva midiatizadora dessas resenhas (fundamentada no capítulo 2, 

intitulado “Midiatização”) será considerada como uma forma de entender o quanto 
                                                           
1
 Nesse ponto, na pesquisa, pretendemos considerar preferencialmente a subseção “Trailers 

Comentados”. 
2
 Que, no site Omelete, aparece sob a denominação “crítica”, mas cujo formato textual é de “resenha 

crítica”. 
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elementos midiáticos estão presentes e sendo apropriados na relação da vida cotidiana e 

do campo midiático. Uma relação que tende a atenuar as diferenças entre o que seria 

uma “vida real” e uma “vida em fluxo” marcada pela Web. 

Deixemos, então, claro que o ponto mais elementar desse nosso objeto não é a 

resenha jornalística em si, nem, distante disso, um estudo genérico de cibercultura ou de 

tipos de interação via Web. Além disso, não podemos dizer que nosso objeto seja 

apenas um estudo de recepção ou da mensagem, mas se trata de um estudo de conjunto, 

de todo um processo em fluxo, de trocas que tomam forma no endereço eletrônico 

estudado. Por outro lado, também não nos perderemos na totalidade do site Omelete, 

que abrange mais que resenhas, que só fazem sentido em conjunto com outras partes do 

site. 

É preciso enfatizar, mesmo assim, que tal pesquisa não deve perder de vista as 

especificidades que tornam a resenha algo com um pé no jornalismo opinativo de 

entretenimento existente na imprensa e a dinâmica de um campo cibercultural que se 

traduz numa noção de “comunidade” sob a forma de um site, e que segue caminhos 

sugeridos pela temática de uma dada resenha. A transformação na Web, da resenha, 

tendo por base uma origem no jornalismo impresso, gera a verdadeira problemática de 

nosso trabalho: como funcionam os mecanismos que permitem a transformação de um 

formato do gênero opinativo do jornalismo em algo novo, adaptado ao universo online, 

que dimensão isso atinge. Faremos isso no terceiro capítulo “O Meio e as resenhas”, 

preferencialmente, através de análises das resenhas dos filmes Homens de Preto 3, 

Looper – Assassinos do Futuro, As Aventuras de Tintim, Batman – O Cavaleiro das 

Trevas Ressurge e O Hobbit – Uma Jornada Inesperada (esses dois últimos analisados 

apenas no que os diferencia dos demais: a presença do que chamamos de “resenhas 

audiovisuais”), antes de uma análise detida dos comentários das resenhas 

especificamente textuais desses filmes, no capítulo 4 (intitulado “Interações entre Meio 

e Recepção”), para considerarmos o universo da retorno do público interagente. 

 Esta pesquisa é feita, também, de forma a se enquadrar na linha de pesquisa 

“Culturas Midiáticas Audiovisuais”, e para que nos traga respostas relevantes sobre esse 

novo tipo de resenha, um objeto de estudo escolhido pela pouca frequência encontrada 

em estudos ciberculturais. Além desse estudo se relacionar mais apropriadamente com o 

que nós aprendemos na graduação do curso de Comunicação Social (habilitação: 

Jornalismo). 
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A importância da resenha em si, através da Internet, está em revelar várias 

novidades de forma panorâmica para um público inteiramente acostumado ao ritmo da 

internet, um meio que serve para uso de informações que levem a expectativas ligadas, 

de certa forma, a vendas (seja de ingressos, tendências, produtos culturais em forma de 

produtos individualizados para a venda etc.), sendo a realização de uma ponte entre 

“crítica para o grande público” e orientação para o consumo, revelando-se como um 

formato do gênero opinativo suficientemente importante para ser estudado, 

compreendido e, talvez, permitir que outros trabalhos, a partir deste estudo, tracem 

novas estratégias de interação entre o público e a resenha ou ao menos comecem a se 

debruçar nesse caminho. 

Será interessante para nós destrincharmos o que significa ser uma resenha online 

no arcabouço do jornalismo opinativo presente no site Omelete, um endereço eletrônico 

que prima por um maior profissionalismo na construção de suas resenhas e que se 

destaca por sua proeminência a partir do provedor Uol
3
, reunindo diversas temáticas, 

utilizando-se tanto de vídeos como de textos (ou hipertextos) e imagens na 

contextualização de suas resenhas e mantendo-se sempre atualizada desde o ano 2000. 

Em síntese, o site apresenta variedade de abordagens sobre diferentes produtos, 

constante atualização e a ligação com um público nacional relevante, o que é 

particularmente deduzível pela quantidade de comentários. 

A relevância maior de toda a pesquisa está em mostrar à comunidade acadêmica 

os meios básicos de veiculação da resenha produzida na internet (através da união de 

diferentes mídias como vídeos e textos) e trazer certos detalhes sobre como tal objeto 

ajuda na promoção da participação do público, por meio de seus comentários visíveis 

para todos, trazendo indícios de que se trata mais do que um mero texto, mas um 

incitador de novas discussões que levem a transcender o mero consumo. 

Quanto aos nossos objetivos, o principal está em descobrir como a resenha 

brasileira adaptou-se no site Omelete, seus novos recursos, sua nova natureza, sem 

perder a sua própria identidade enquanto gênero, promovendo debates internos. Outros 

objetivos, mais específicos, sucedem-se: destrinchar a relação entre resenha e 

cibercultura
4
; descobrir se estamos diante do surgimento de “web-resenhas”, e não 

apenas de resenhas online; sistematizar as atuais estratégias de uso e aproveitamento de 

                                                           
3
 Acessível pelo link http://www.uol.com.br.    

4
 “Cibercultura” nos surge como o tipo de cultura produzida na ou veiculada pela web. 

http://www.uol.com.br/
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uma experiência virtual que envolve desde o campo da resenha online publicada até a 

dinâmica de comentários do público; e refletir quais lições a resenha online pode trazer 

para a resenha do jornalismo impresso. 

Sobre a fundamentação teórica, nosso trabalho se sustenta em três pilares que 

abranjam o nosso fenômeno: o formato “resenha” do gênero opinativo do jornalismo 

através da noção de jornalismo cultural na Web juntamente com uma noção de 

Midiatização, que é um conceito fundamentado, neste trabalho, em Muniz Sodré (2012); 

o lado técnico; e o lado puramente cultural. Antes de tudo, temos um conjunto de 

princípios básicos sobre o que é uma resenha jornalística, ainda que sua denominação, 

no site analisado, seja “crítica”. Havendo essa lembrança, passamos para a parte 

“técnica”, em que nos referimos ao universo da hipermídia e dos modos de interação 

com as resenhas do site Omelete; já por universo cultural, nos referimos ao conteúdo 

identitário que é abordado em cada interação do público com o assunto da resenha e 

entre eles. 

 A parte referente ao formato que nós estudamos tem toda sua fonte baseada 

primordialmente em José Marques de Melo (1994 e 2010) e Laílton Alves da Costa 

(2010). Neste trabalho o pilar “técnico” terá por fundamentação teórica a noção de 

“interação” trazida por Alex Primo
5
, e seus desdobramentos em interação reativa e 

interação mútua; além das elementares noções de convergência midiática
6
 (e, 

especificamente, a hipermidialidade), sobretudo na presença de vídeos e imagens que 

complementem as resenhas, e que serão abordadas através de uma fundamentação 

teórica que passará, necessariamente, pela noção do que é o audiovisual
7
 e um pouco da 

natureza imagética
8
, para contextualizarmos. Lembramos que utilizaremos, inclusive, o 

conceito de portal vertical trazido por Ferrari (2009, p.36) e o conceito geral de portal 

trazido por Suzana Barbosa (2003), que são focados em um assunto específico para uma 

audiência segmentada, sabendo casar comunidade e conteúdo.  

O último pilar considerará um pouco dos Estudos Culturais, tendo por base, 

principalmente, Nestor Garcia Canclini (sua obra Diferentes, desiguais e 

                                                           
5
 Consideramos sua principal obra “Interação mediada por computador: comunicação, cibercultura, 

cognição”. 
6
 Neste ponto nos baseamos sobretudo na obra “Cultura da convergência” de Henry Jenkins. 

7
 Usaremos, neste ponto, obras como “A tela global: mídias culturais e cinema na era hipermoderna” de 

Gilles Lipovetsky e Jean Serroy. 
8
 Uma base é a obra “A imagem” de Jacques Aumont, dentre outros autores a que tenhamos contato 

oportunamente. 
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desconectados: mapas da interculturalidade), Rovilson Robbi Britto
9
 (considerando 

sua obra Cibercultura: sob o olhar dos Estudos Culturais) e Stuart Hall
10

 (e sua obra 

A identidade cultural na pós-modernidade), sabendo manejar um conceito para 

“cultura” e seus desdobramentos a partir do universo dinâmico das interações 

observadas no sistema de comentários do site Omelete, nas páginas contendo as 

resenhas textuais. Esses comentários serão analisados também um pouco pelo viés 

conversacional, nos poucos casos em que encontramos esse tipo de característica.  

Em suma, teremos a fundamentação teórica do objeto básico (a resenha online), 

do corpo técnico assumido por essa resenha e o entorno cultural existente na resposta do 

público aos textos. Ou seja, ferramentas teóricas que devem nos fazer abordar tanto o 

objeto quanto a problemática (responder a quais usos vêm sendo feitos dessa resenha no 

ambiente online). 

Como podemos ver, trata-se de uma pesquisa que considera todo um sistema que 

passa da relação Meio-Mensagem à Recepção, que flutua entre a ideia de estrutura 

organizada de um texto (a resenha jornalística) e suas implicações culturais. 

 Já sobre nossa metodologia, utilizaremos a Análise de Conteúdo, que “… é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações” (BARDIN, 1977, p.31). E, segundo 

Maria Laura P. B. Franco (2008, p. 23), trata-se de “… um procedimento de pesquisa 

que se situa em um delineamento mais amplo da teoria da comunicação e tem como 

ponto de partida a mensagem”. Teremos uma consideração maior pela análise 

documental, das resenhas textuais e audiovisuais, ainda que de uma maneira pouco 

formalista, capaz de compreender o contexto geral, tentando interpretar mais do que 

descrever apenas. Por outro lado, haverá um pouco de análise temática, sobretudo em 

relação aos comentários do público, já que a o que eles exatamente comentam revela a 

dinâmica entre eles. O trabalho é predominantemente descritivo e necessariamente 

interpretativo, expondo o que é e o que o fenômeno vem se tornando. É, basicamente, 

um estudo exploratório-descritivo combinado, com o objetivo de “…descrever 

completamente determinado fenômeno, como por exemplo o estudo de um caso para o 

qual são realizadas análises empíricas e teóricas” (MARCONI; LAKATOS; 2007, 

p.85). 

                                                           
9
 Cujo trabalho também aborda adequadamente o conceito de “cultura”. 

10
 Tendo-se em conta toda sua produção envolvendo “cultura” e “identidade”. 
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 Enfim, no quinto e último capítulo, denominado “A resenha midiatizada”, 

faremos uma síntese de todas as nossas análises e fundamentações anteriores, tentando 

responder ao objetivo geral e aos específicos de nosso estudo. 
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1. JORNALISMO CULTURAL NA WEB 

 

Iniciando nossa abordagem, devemos explicar o conceito basilar de “jornalismo 

cultural”, de Sérgio Luiz Gadini (2009, ps.80-81), como sendo: 

 

…os mais diversos produtos e discursos midiáticos orientados pelas 

características tradicionais do jornalismo – atualidade, universalidade, 

interesse, proximidade, difusão, clareza, dinâmica, singularidade, etc – que, 

ao abordar assuntos ligados ao campo cultural, instituem, refletem e projetam 

modos de ser, pensar e viver dos receptores, efetuando assim uma forma de 

produção singular do conhecimento humano no meio social onde ele é 

produzido, circula e é consumido. 

 

Ou seja, temos o jornalismo cultural como um amplo meio para diversas 

possibilidades opinativas, fazendo parte de todo um processo sociocultural, de toda uma 

dinâmica da vida cotidiana, exigindo um público ativo, crítico, capaz não apenas de 

escolher o que deseja consumir, mas de entender um pouco mais sobre determinado 

produto cultural. 

De acordo com Isabelle Anchieta (2009, p.53), no artigo Jornalismo cultural: por 

uma formação que produza o encontro da clareza do jornalismo com a densidade e 

a complexidade da cultura
11

, “os primeiros impressos que indicam a cobertura das 

obras culturais datam de 1665 e 1684, e são representados pelos jornais The 

Transactions of the Royal Society of London e News of Republic of Letters”. Ainda 

assim, isso foi antes da separação exata entre gênero informativo e gênero opinativo no 

jornalismo, que, conforme José Marques de Melo (1994, p.37), surgiu “quando o editor 

inglês Samuel Buckeley decidiu pela separação entre news e comments no Daily 

Courant”, no início do século XVIII. No Brasil, ainda considerando Isabelle Anchieta 

(2009, ps., 54-55), o destaque maior dado ao jornalismo cultural iniciou-se no século 

XIX, com Machado de Assis e José Veríssimo; posteriormente, já no século XX
12

, 

vieram Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade; teve sua expressão máxima na revista 

O Cruzeiro; modificou-se na década de 1950 com o surgimento dos cadernos de cultura 

                                                           
11

 In: PESSATTE AZZOLINO, Adriana (org.). 7 propostas para o jornalismo cultural: reflexões e 

experiências. São Paulo: Miró Editorial, 2009. Trata-se de uma coletânea de sete artigos que refletem as 

origens e transformações do Jornalismo Cultural. 
12

 Nas primeiras décadas do século XX, segundo Daniel Piza (2009, p.19), “quem começou a 

desempenhar papel fundamental no jornalismo cultural foram as revistas, incluindo na categoria os 

tabloides literários semanais ou quinzenais”, tendo por base todo o furor do Modernismo. 
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nos jornais brasileiros; e, considerando nossa pesquisa, vem se destacando hoje em dia 

pelas mudanças trazidas pela Web.   

Já a identidade do jornalismo cultural se dá, hoje, conforme Isabelle Anchieta 

(2009), no mesmo artigo, fala sobre dois pontos em comum que caracterizam o 

jornalismo cultural: democratizar a informação e o caráter reflexivo. A Web, 

fundamentalmente, amplia a possibilidade de democratização da informação, ainda que 

não seja algo ilimitado. A análise crítica dos textos de jornalismo cultural, ao mesmo 

tempo, vem sendo enriquecida com a colaboração, ou mera participação, de pessoas 

dentre o público com suficiente capacidade para também argumentar, ou criar seus 

próprios artigos, comentários, resenhas, sob a forma de respostas ou conversas inseridas 

nessas respostas. 

A discussão amplia-se, saindo daquele universo mais limitado do jornalista da área 

de cultura, e toma um público amador que começa a pensar, também, sobre cultura e 

suas temáticas específicas. Com a ampliação do debate, temos um ambiente até mesmo 

de aprendizado mais eficiente, pois o receptor não apenas lê como toma parte da 

discussão. 

Sobre a separação tácita entre informativo e opinativo no jornalismo, percebe-se a 

intenção de ganho de credibilidade e organização. O problema pode existir, porém, na 

falsa ideia de que tais gêneros são conceitos puros, pautados na ideia de objetividade ou 

“não objetividade”, como se fosse fácil definir exatamente até onde uma informação é 

fato puramente refletido e até onde a opinião se baseia em algo real e factual.  

Temos, então, um fenômeno que se baseia no gênero opinativo, este que, por sua 

vez, gera o jornalismo cultural (que se baseia em formatos como a caricatura, a crônica, 

o artigo, o comentário, a coluna, o editorial e a carta do leitor), que também se baseia na 

ideia de “cultura”, que pode ser vista como “… o complexo de valores, costumes, 

crenças e práticas que constituem o modo de vida de um grupo específico,…” 

(BRITTO, 2009, p.171). Esse mesmo complexo de práticas é comentado, criticado, 

caricaturizado através desse tipo de jornalismo, cuja origem está no gênero opinativo de 

que falamos anteriormente. Esse gênero reúne características que envolvem “… saber o 

que se pensa sobre o que se passa…” (MARQUES DE MELO, 1994, p.63). Esse “saber 

o que se pensa” envolve fatos diversos ou produtos culturais resumidos, analisados, 

comentados por jornalistas, amadores, especialistas em diversas áreas, empresa ou 
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público. Saímos, então, da esfera informacional para uma tentativa de “falar sobre”, 

partindo-se de um juízo de valor e de uma contextualização maior. 

Também é importante perceber que a criação de um gênero ou formato firma-se em 

bases não só técnicas, mas também culturais – com uma influenciando a outra. Há 

variações nesses gêneros e formatos no que diz respeito a países, culturas diferentes, o 

que nos faz lembrar que, quando falamos em “gênero opinativo” nos referimos ao 

jornalismo brasileiro. 

Sabemos, inclusive, que forma e intenção casam-se para que um determinado 

constructo tecnológico obtenha sucesso. Daí, temos a intenção como originária da 

cultura e a forma como originária da técnica. Sobre a intencionalidade, ela é pautada na 

imagem que se tem do emissor, adaptada ao imaginário de toda uma específica temática 

abordada no conteúdo do que é transmitido, respondendo a uma função e a uma 

necessidade, que envolve um julgamento explícito, indo-se além do simples relato de 

um fato. Esse julgamento envolve alguma análise, ligada a todo um histórico tanto 

factual e contextual como conceitual de uma dada obra, personalidade ou movimento, 

transcendendo, assim, o simples relato. Também não para na simples contextualização, 

pois, como dissemos, exerce todo um juízo de valor. 

Depois vem a estrutura criada para fazer expressar esse julgamento. Algo que 

depende dos mais variados formatos, como o editorial, a crônica, a resenha e outros
13

. 

Esses formatos, lembremos, não se limitam a uma origem textual; ou seja, também 

podem ser exercidos por meio de mídias sonoras ou audiovisuais, ou de uma variedade 

de mídias em um mesmo meio. 

A mesma forma de pensamento, em que tudo parte da cultura, de um conjunto 

fabricado de necessidades, vem levando a transformações do jornalismo cultural através 

de textos que vão para a Web, são transformados por essa mesma ferramenta, entram 

em contato com novas possibilidades, e tornam-se outra coisa. 

 Não adianta mais pensar esse jornalismo cultural como um elemento 

simplesmente transportado do meio impresso para uma página online, mas como um 

elemento autônomo na ideia de “entretenimento”, que se destaca do jornalismo online, e 

vem sendo utilizado e reutilizado em blogs e portais de entretenimento.  

                                                           
13

 Consultar o texto “Gêneros jornalísticos” de Laílton Alves da Costa In: MARQUES DE MELO, José e 

ASSIS, Francisco de. Gêneros jornalísticos no Brasil. São Bernardo do Campo:Universidade Metodista 

de São Paulo, 2010. Ele cita a classificação mais recente, até a data daquele livro, de José Marques de 

Melo, voltado ao jornalismo impresso. 
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 A presença mais comum desse tipo de jornalismo presente na Web, existe a 

partir de portais
14

 como o Uol, o Terra
15

 e o iG
16

, dentre outros. Há, também, diversos 

blogs (muitos de vida curta) que se utilizam, geralmente de forma amadorística (mas em 

alguns casos mais bem elaborados
17

), das mesmas bases do jornalismo cultural, com 

artigos, comentários e resenhas, por exemplo, e sites com um formato mais bem 

elaborado (podemos citar o Ambrosia
18

 e o Gamespot
19

) a ponto de serem vistos como 

verdadeiros portais independentes. 

 O que temos é um gênero opinativo cujos formatos (resenha, artigo, comentário 

e outros) se desmembraram dessa origem impressa e passaram a ser utilizadas 

diversamente pela Web
20

, utilizando-se dos recursos hipermidiáticos.  

 Explorando melhor ou não o conjunto de recursos que se têm disponíveis, vários 

sites são mais do que sites, mas verdadeiras portas de entrada para diversas seções e 

experiências, na lógica de redes sociais. Ou seja, tudo se configura em um só lugar, 

numa nova “ágora”
21

 que reúne pessoas e suas ideias, formatos e mercados. 

Mas, esse espaço só se tornou possível com a invenção da própria Web, 

realizada por Berners-Lee no CERN (Organisation Européenne pour la Recherche 

Nucléaire). Manuel Castells (2003, p.18), já considerando a vantagem da existência da 

internet como base para a Web, detalha sobre Berners-Lee: “Ele definiu e implementou 

o software que permitia obter e acrescentar informação de e para qualquer computador 

conectado através da Internet: HTTP, MTML e URI (mais tarde chamado URL)”. 

 Todavia, seu surgimento exato só se deu em 1990, quando Berners-Lee, ao lado 

de Robert Caillou, construiu um programa que permitia navegação mediante hipertextos 

componentes de um sistema que geraria a rede mundial tal qual conhecemos hoje.  

                                                           
14

 Entendemos “portal” como um site que funciona como uma porta de entrada para diversas ações, 

diversos sites “internos”, devidamente organizados em um mesmo espaço. 
15

 http://www.terra.com.br/portal/ 
16

 http://www.ig.com.br/ 
17

 Uma exceção ao formato amadorístico está no blog do Rubens Ewald Filho. Acessado pelo link 

http://noticias.r7.com/blogs/rubens-ewald-filho/. (acessado em 22 de agosto de 2012) 
18

 http://www.ambrosia.com.br/ (acessado em 22 de agosto de 2012) 
19

 http://www.gamespot.com/ (acessado em 22 de agosto de 2012) 
20

 Isso, por exemplo, tornou mais complexo o próprio conceito de um dos formatos do jornalismo 

opinativo, a “resenha”, usualmente entendida como um resumo e opinião curta sobre algo, multifacetado 

em videocasts, textos longos ou curtos, esquematizações diversas com pontos positivos e negativos de 

determinado produto cultural, ou como um fenômeno que também ocorre no local dos comentários do 

público em um sistema de comentários, em fóruns ou em redes sociais. Veremos isso mais 

especificamente adiante. 
21

 Conforme edição digital do dicionário Aurélio, versão 7.0, trata-se de “praça das antigas cidades 

gregas, na qual se fazia o mercado e onde se reuniam, muitas vezes, as assembleias do povo”. 

http://noticias.r7.com/blogs/rubens-ewald-filho/
http://www.ambrosia.com.br/
http://www.gamespot.com/
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Quanto à interface gráfica, sua gênese se dá com o Mosaic, que, de acordo com 

Manuel Castells (2003, p. 18), possuía “… uma avançada capacidade gráfica, tornando 

possível captar e distribuir imagens pela Internet, bem como várias técnicas de interface 

importadas do mundo da multimídia”. O estudante Marc Andreessen e o profissional 

Eric Bina lançaram esse programa em 1993. 

Tudo isso foi sendo construído, conforme a crescente importância cultural da 

Web, levando a um ambiente gráfico e interativo que, hoje, permite a publicação de 

opiniões, a colaboração com textos, imagens e vídeos em prol de um determinado 

intento coletivizado, o compartilhamento de informações, em um mundo de fluxos 

informacionais crescentes. 

Uma vez sabendo que a internet, finalmente, populariza-se no Brasil na década 

de 90 do século passado, temos sites e blogues de entretenimento que vão abarcando 

todo um potencial contracultural
22

, em que os produtos expostos, analisados e julgados 

já estão, em sua própria construção, integrados ao mesmo mundo de cibercultura
23

 desse 

e de outros sites que seguem a mesma linha de entretenimento, explorando um universo 

enciclopédico, espaço-temporalmente simplificado e participativo. Ou melhor, o texto 

opinativo, de vertente cultural, que encontramos na internet, disponibilizada 

graficamente pela Web, é apresentada e construída no mesmo ambiente de muitos dos 

seus produtos analisados, havendo uma aproximação sem precedentes entre a 

apreciação de um dado produto cultural, seu fragmento exposto em imagens, sons e 

trailers, e seu consumo efetivo através de equipamentos que, de alguma forma, 

dependem da internet e se afiguram integralmente, por vezes, na mesma tela em que o 

público lê seu texto. 

Enfim, fazer jornalismo cultural na Web, hoje, envolve quebrar a ideia de 

unidirecionalidade da informação, criando um verdadeiro campo comunicativo, em que 

temos, em um primeiro momento, a produção de um texto opinativo e sua publicação 

numa página que serve de ponto convergente a imagens e vídeos; em seguida, temos os 

comentários do público, que podem se tornar conversas; e a possibilidade de leitura do 

conjunto. Ou seja, mais que um contato com a leitura, temos o contato com inúmeros 

                                                           
22

 Contracultura entendida aqui como o conjunto de novos modos de mobilização e contestação social, 

cujo auge foi na década de 1960. 
23

 Cibercultura pode ser definida como “… o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, 

de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço” (LEVY: 1999, p.17). 
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fragmentos do próprio produto cultural e diversas outras ideias, reflexões, sobre a 

mesma coisa. 

Mas, como sair da valorização do entretenimento em detrimento do debate de 

ideias em meio à construção de um jornalismo cultural? Talvez a resposta esteja no que 

encontramos em sites com conteúdo de jornalismo cultural, ou seja, a fala do público 

tornando-se algo comum.  

Por outro lado, há aspectos negativos disso, nessa valorização do “amador”, que 

precisam ser pensados. Andrew Keen (2009, ps.19-20) nos diz o seguinte: “o que a 

revolução da Web 2.0 está realmente proporcionando são observações superficiais do 

mundo à nossa volta, em vez de análise profunda, opinião estridente, em vez de 

julgamento ponderado”. Quer dizer, temos um amplo espaço de discussão em ambientes 

de jornalismo cultural na Web que dá acesso a comentários cuja qualidade não substitui 

nem complementa, dependendo do caso, o texto original. 

Há, ainda, conforme também nos traz Andrew Keen (2009), o temor de termos 

na Web uma mistura de “relações públicas” e fatos”; ou, como podemos dizer, uma 

mistura de “propaganda” com o que seria um texto cultural “isento”. Isso valendo, 

também, para os comentários, se são feitos por pessoas desprendidas ou por gente 

contratada para influenciar outras pessoas. 

Uma hiperconexão não vem necessariamente com discernimento, filtragem, e 

isso fica por conta dos sites que dispõem de textos culturais de periodicidade 

jornalística, bem como de uma série de critérios que partam do próprio público. 

Enfim, o site Omelete, espaço onde se situa nosso objeto de estudo, e suas 

resenhas cinematográficas, a partir de uma visão geral e preliminar, pode nos trazer um 

alento sobre o que vem sendo produzido e tornando-se experiência coletiva hoje em dia, 

como se fotografássemos o fenômeno no momento exato de seu acontecimento. 

 

1.1. Site Omelete e suas resenhas cinematográficas 

 

A partir de uma visão geral, antes de passarmos para análises específicas de 

resenhas de filmes e seus respectivos entornos e contextos culturais, temos um website, 

que surgiu no ano 2000, na época ligado ao provedor iG
24

, especializa-se em um tipo de 

entretenimento que surge através de uma variedade de notícias, artigos e críticas 

                                                           
24

 http://www.ig.com.br/ 
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(expostas através do formato “resenha” – apesar desse nome – ou “resenhas críticas”). 

Essas três formas de se apresentarem os produtos culturais, abrangem seções relativas a 

filmes, jogos eletrônicos, histórias em quadrinhos, músicas, séries de TV e vídeos. O 

Omelete é comandado, desde seu surgimento, pelos editores Érico Borgo e Marcelo 

Forlani. 

 Hoje em dia, como parte do provedor Uol
25

, com seu slogan “Entretenimento 

levado a sério”, demonstra ser um território que se mantêm intacto na construção de sua 

credibilidade. Ao menos até 2012 é um dos websites mais atuantes, no Brasil, no 

lançamento, nas resenhas e nos comentários dos mais diversos produtos culturais, sendo 

um dos mais completos em sua área que encontramos, sempre se atualizando e, 

eventualmente, mudando seu formato, sua personalização, com o passar dos anos. 

 O objetivo do Omelete parece ser sempre saber abordar entretenimento de forma 

a expor textual, audiovisual (com a seção “Vídeos”) e imageticamente detalhes sobre os 

mais diversos lançamentos; sendo o seu ponto forte o largo espaço para comentários do 

público, com sua interligação a redes sociais. 

 Mais que um website, o Omelete, utilizando-se de recursos hipermidiáticos, 

reúne a possibilidade de fazer com que seu público ao mesmo tempo que mantenha 

contato com demonstrações de um filme, por exemplo, leia sua resenha, fique atento às 

notícias sobre o assunto, consiga relacioná-lo a outros produtos culturais (como jogos 

eletrônicos inspirados em filmes ou filmes inspirados em jogos eletrônicos, ou histórias 

em quadrinhos), e aja, acima de tudo, como um receptor ativo nos comentários, nas 

redes sociais conexas e através de e-mails possíveis aos editores do website. 

 A partir de uma noção de portal (que nos aprofundaremos mais adiante), uma 

verdadeira “sala de estar” que apresenta as novidades do site e, ao mesmo tempo, 

interliga-nos às mais diversas seções (como Cinema, Vídeos, Games, Música, Séries e 

TV, e Quadrinhos), formas textuais de apresentação dessas seções (Notícias, Artigos e 

Críticas)
26

 e diferentes dispositivos (texto, audiovisual e imagens), tendo por eixo 

principal uma tela de slides e diferentes subportais referentes a cada seção temática. Na 

ilustração a seguir, temos um pequeno exemplo da tela inicial do site, onde podemos 

                                                           
25

 http://www.uol.com.br/ 
26

 Numa mistura das modalidades  informativa (na parte “Notícias”) e opinativa do jornalismo (nas partes 

“Artigos” e “Críticas”). 
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perceber a valorização do compartilhamento com redes sociais diversas através de uma 

barra fixa na parte inferior. Vejamos o conjunto da página: 

 

FIGURA 1 – Porta de entrada do site Omelete.  
 

 

 

FONTE: O endereço eletrônico http://www.omelete.com.br/, acessado em 27 de agosto de 2012. 

 

 As esferas para onde convergem os objetivos do Omelete envolvem: reunir 

propagandas, analisar e expor determinados produtos culturais, ser um ponto de onde 

partem as novidades para o público, gerando novas discussões nos comentários e nas 

redes sociais.  
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 Também nesse site, temos espaço para receber informações dele por e-mail e por 

smartphone, formando uma rede de relações que se sedimenta e se organiza em torno 

dessas informações sobre determinados produtos culturais. Essas relações são formadas 

também pela ideia – a que nos referimos anteriormente – de “cadastro”, gerador de uma 

noção de identidade virtual pessoal, numa comunidade. Imaginemos isso como uma 

casa, que exige uma chave para o convidado poder usufruir mais ativamente, ao mesmo 

tempo em que entra nela por meio de um Portal geral, que leva a portais temáticos (de 

Cinema, Música, Games, Vídeos etc), com suas notícias, artigos e críticas (no caso, 

nome dado por eles a suas resenhas jornalísticas) – como dissemos antes. 

 Tudo isso envolve mecanismos hipermidiáticos, que tornam mais práticos esses 

processos de interação. Ou seja, há um processo primeiro de organização das 

informações e tematização através de seções, tudo com elementos que se baseiam numa 

convergência midiática (entre textos, vídeos e imagens).  

Participação, hipermídia, hipertextos, categorização das informações a serem 

consumidas, tudo isso segue ao redor das resenhas presentes nesse website. Esses textos, 

pertencentes a esse formato do jornalismo opinativo, servem de guias, de pontos de 

partida para uma variedade de possibilidades de comentários dentro ou fora do Omelete 

(por meio do sistema de comentários ou através das redes sociais conexas). 

Outro ponto interessante é observar como uma informação é processada nesse 

website. Começa como notícia, de forma puramente anunciativa (e até certo ponto 

contextualizada) e informativa, passando para o artigo e a resenha jornalística. Essa 

última aparece, sobretudo, normalmente depois que determinado produto cultural já foi 

consumido pelos próprios jornalistas, antes do público. Ou seja, da pequena notícia 

temos o resultado textual do consumo feito por especialistas que devem ser capazes de 

dissertar sobre os mais diversos aspectos de um produto cultural. Mais adiante, um 

resultado ainda mais completo: comentários de um público que pode ter acabado de 

assistir a, ouvir, jogar ou ler filmes, jogos eletrônicos, histórias em quadrinhos, gerando 

a exposição de uma capacidade crítica própria e diversa – e que se complementa através 

do clique em “responder”, gerando mais que respostas, mas, também, verdadeiros 

diálogos. Nisso, vem a cultura específica dos fãs, que aparece de forma implícita na 

forma como ocorrem as relações, nas formas usadas para que essas relações não se 

rompam, nos detalhes, no palavreado. 
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Já sobre as Críticas do Omelete, primeiramente precisamos entender sobre o formato 

“resenha” do jornalismo opinativo. Segundo José Marques de Melo (1994, p.125), a 

resenha “… corresponde a uma apreciação das obras-de-arte ou dos produtos culturas, 

com a finalidade de orientar a ação dos fruidores ou dos consumidores”. Ou seja, um 

formato
27

 do gênero opinativo do jornalismo capaz de comentar – algo que se baseia em 

descrever, sintetizar determinada narrativa e julgar ou recomendar – uma obra e 

direcionar para o consumo ou fruição, e normalmente envolvendo produtos culturais 

mais perecíveis. Possui uma semelhança em relação à “resenha crítica”, praticada em 

meios acadêmicos, no que tange à “… apresentação do conteúdo de uma obra. Consiste 

na leitura, no resumo e na crítica, formulando o resenhista um conceito sobre o valor do 

livro…” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p.242) ou – acrescentemos no nosso caso – de 

qualquer outro produto cultural, como os filmes. Porém, apesar da semelhança, não se 

menospreza uma linguagem mais direta, para um público mais amplo que o acadêmico, 

sem o mesmo grau de formalidade
28

, envolvendo produtos cuja novidade é 

preferencialmente mercadológica, voltada ao consumo do grande público que pretende 

não “estudar” um filme, mas se divertir. Aliado a isso, há o que Sérgio Luiz Gadini 

(2009, p.77) entende como uma confusão “… com estratégias de divulgação de 

determinados atores e produções, numa atuação muito mais próxima do marketing e da 

publicidade”.  

Devemos entender, também, que a resenha pode ser feita por críticos, jornalistas ou 

amadores; mediante jornal, revista ou site (através de texto escrito ou vídeo). Também 

levamos em conta que esse lado do amadorismo tomou uma proporção mais relevante. 

A partir disso, resenhas foram aparecendo em blogs, demonstrando que não são apenas 

os críticos e os jornalistas profissionais, ou especialistas numa área, que escrevem 

resenhas, mas qualquer um, geralmente atribuindo ao formato “resenha” ou “resenha 

crítica” o nome “crítica”. 

 Uma vez entendido isso, devemos expor que sabemos, evidentemente, haver 

certa confusão entre conceitos de crítica e de resenha. Mas, sobre isso, José Marques de 

Melo nos clarifica: 
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Atualmente entendida como “formato” do gênero opinativo, mas, anteriormente, na década de 1990, se 

consultarmos a obra cuja referência é MARQUES DE MELO, José. A opinião no jornalismo brasileiro. 

2. ed. Petrópolis: Vozes, 1994., José Marques de Melo fala em “resenha” como sendo não um formato, 

mas um gênero. Cremos que tenha havido uma evolução em sua classificação de lá para cá. 
28

 Por exemplo, não segue o mesmo esquema apresentado por Marina de Andrade Marconi e Eva Maria 

Lakatos (2007) na página 243, sendo uma escrita mais direta e acessível. 
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Os grandes intelectuais que continuaram a realizar exercícios críticos 

estruturados segundo os padrões da análise acadêmica refugiaram-se nos 

periódicos especializados ou nos veículos restritos ao segmento universitário 

da sociedade brasileira. E se autodenominaram críticos, em contraposição 

àqueles que permanecem nos meios de comunicação coletiva, ou que se 

agregaram ao trabalho de apreciar os novos lançamentos artísticos, cujos 

textos passaram a se chamar resenhas, traduzindo a expressão review 

utilizada pelo jornalismo norte-americano (MARQUES DE MELO, 1994, 

p.126). 

 

 

O que nos é importante é saber que houve uma “crítica” antes da noção de 

“resenha” ou de “resenha crítica”. Algo mais dedicado à erudição, que, consultando o 

trabalho de Daniel Piza (2009), nasce no início do século XVIII, com Richard Steele e 

Joseph Addison, com a revista diária The Spectator, tendo por inovação trazer para o 

público geral um conhecimento antes tido apenas como parte de uma elite cultural, 

popularizando, mas sem se rebaixar, a apreciação de livros, óperas, costumes, festivais 

de músicas e teatro. Vemos, aqui, aquela intenção de popularização das artes, mas ainda 

em um contexto histórico cujo uso da palavra “resenha” não existia.  

Sabemos também que a origem da resenha realizada no Brasil vem desde o século 

XIX, com as críticas de teatro e de óperas em publicações específicas, como nos mostra 

Luís Antônio Giron em sua obra Minoridade crítica: A ópera e o teatro nos folhetins 

da corte 1826-1861, onde, na página 78, afirma-se que “A primeira notícia de crítica 

musical localizada se dá no diário O Spectador Brasileiro de 19 de junho de 1826”. Isso 

numa época em que não havia ainda uma divisão entre crítica literária e resenha crítica 

jornalística. 

Da mesma forma, no Brasil, podemos citar a contribuição de escritores e intelectuais 

como José Cândido e Raquel de Queiroz na revista O Cruzeiro; o cronista Paulo 

Mendes Campos na revista Manchete; aqueles considerados fundadores da crítica 

cinematográfica brasileira, como Alex Viany, Paulo Emílio Salles Gomes e Moniz 

Viana
29

; e os exemplos que vieram depois, como Isabela Boscov, da Veja, e Ivan 

Cláudio, da Istoé. Além do Rubens Ewald Filho, que está na Web através de seu já 

citado blog. Mas, também, no caso do Omelete, temos Marcelo Forlani, Érico Borgo e 

Marcelo Hessel. Em comum, todos estão na Web, com a possibilidade de serem 
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 Conforme a notícia publicada no Estadão intitulada Livros, fotos e mostra de filmes relembram Alex 

Viany, no Caderno 2 / Cinema, em 30 de julho de 2003. Acessível pelo link: 

http://www.estadao.com.br/arquivo/arteelazer/2003/not20030730p74711.htm 

http://www.estadao.com.br/arquivo/arteelazer/2003/not20030730p74711.htm
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possíveis comentários do público, e o acesso a redes sociais, a partir de um material 

composto por uma convergência de mídias (basicamente, texto, imagem e audiovisual, 

dependendo do site). Mais especificamente, quanto aos críticos do site Omelete, temos o 

formato jornalístico “resenha”, ou “resenhas críticas”, que, comercialmente, recebem a 

designação “críticas”, mas são textos mais de acordo com o que apontamos através de 

José Marques de Melo – e, principalmente, mais voltados ao consumo. 

Ou seja, a necessidade de orientar um determinado público não é recente, 

partindo de um histórico que, no Brasil, começa no século XIX e se prolonga 

culminando no nascimento da resenha enquanto conceito consolidado. Quanto ao apelo 

mais específico ao cinema, Sérgio Luiz Gadini (2009, p.273) nos explica que: “É a 

partir do término da Segunda Guerra (1945) que a chamada indústria hollywoodiana do 

cinema registra maior e mais acelerado desenvolvimento, com grande penetração nos 

mais diversos países do mundo”. O que se tem, a partir disso, é uma necessidade de 

abordagem desse tipo de produto cultural (sobretudo através de resenhas críticas), a 

partir desse período, incluindo países como o Brasil, exigindo o trabalho de cineastas e 

outros especialistas, bem como de jornalistas, nesse campo. 

Agora, partindo para a forma como nos referimos à resenha crítica exercida no 

jornalismo cultural, temos que esse formato, como depende de sua função em direcionar 

para o consumo, busca um público menos especializado, porém focado em uma 

determinada linha de entretenimento (no nosso caso, os filmes), traduzindo-se nas 

seguintes ações: apresentar a obra, analisá-la (o que também significa contextualizá-la) 

e julgá-la (a partir da apresentação de pontos positivos e negativos no decorrer da 

análise).  

Enfim, observando essa rápida diferenciação e uma síntese do desenvolvimento 

da crítica no Brasil, talvez seja mais correto – se formos considerar não o passado, mas 

o contexto atual – considerar a crítica como aquilo que é feito sob a forma de uma 

resenha, que pode ser acadêmica ou jornalística. Assim, não temos um corpo textual 

“crítica” e um corpo textual “resenha” perfeitamente delimitáveis (exceto que o 

primeiro envolve um texto mais profundo enquanto o segundo é mais claro; o primeiro 

para o meio acadêmico e o segundo para o consumidor), conforme a diferenciação de 

José Marques de Melo que citamos, mas uma “função” e um “formato”. A função 

crítica é exercida no meio acadêmico sob a forma de resenhas acadêmicas (sobre 

determinadas obras de maior permanência cultural, narrativas ou dissertativas) e no 
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meio do consumo geral de produtos culturais através da resenha jornalística. 

Evidentemente, ainda há pormenores a serem considerados em relação a gêneros e 

formatos que vão mudando muito rapidamente, e essa interpretação que fazemos não 

pode nem deve ser encarada como a mais certa ou a mais definitiva, mas, talvez, como 

uma tentativa de simplificar a abordagem e especificar nosso objeto de estudo, que é, 

basicamente, um formato do gênero opinativo no qual se exerce a crítica no meio 

jornalístico. Esse formato segue uma agenda jornalística e uma forma de escrita menos 

rebuscada, com referências próximas a do leitor cotidiano, sempre sugerindo o que é 

melhor para ser comprado.  

Uma última definição que usamos, parte de Laílton Alves da Costa (2010)
30

, 

onde a resenha é uma atividade jornalística associada à ideia de “comentário sucinto”. 

Mas, entendemos o uso do “comentário” no conceito de resenha apenas como parte de 

um contexto maior que envolve a exposição e a rápida interpretação conteudística – ou 

de performance – de um produto em função de um pretendido consumo. Não é um 

simples comentário, ainda que algumas resenhas se aproximem dessa condição – como 

sabemos –, há uma análise envolvida, mesmo que menos rica que a crítica – esta voltada 

para a academia e para os suplementos e revistas especializadas. 

A seguir, um exemplo de uma resenha do Omelete: 
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 In MARQUES DE MELO, José e ASSIS, Francisco de (orgs.). Gêneros jornalísticos no Brasil. São 

Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2010. 
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FIGURA 2 – Trecho inicial da página contendo a resenha textual do filme Homens de Preto 3. 

 

 

 

FONTE – O link http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-

critica/, acessado em 2 de setembro de 2012. 

 

Mais adiante, a relação dessa resenha com vídeos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/
http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/
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FIGURA 3 – Trecho com a relação de vídeos disponíveis para o filme Homens de Preto 3, localizado no 

fim da página mostrada na figura anterior. 

 

 

 

FONTE – O link http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-

critica/, acessado em 2 de setembro de 2012. 

 

Em relação ao site que concebemos como mais adequado ao entendimento de 

como a resenha vem se adaptando à internet no contexto brasileiro, o Omelete, temo-lo 

como um ponto de encontro de algumas linhas de produtos (músicas, filmes, séries de 

TV, quadrinhos e jogos eletrônicos), já citadas, e de modos de abordagem desses 

produtos (através de Notícias, Artigos, Críticas, conforme a denominação que o 

endereço eletrônico dá, além das abordagens presentes na seção “Vídeos”, como 

Entrevistas e Trailers Comentados) que são discorridos de tal forma que “o meio é a 

mensagem”, ou seja, aquilo que seria apenas um ponto de informação e de orientação 

para o consumo torna-se, também, algo a ser consumido. A internet, sobretudo com a 

ajuda da Web, no caso das resenhas online, demonstra que o entretenimento não apenas 

http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/
http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/
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circula e meramente se materializa numa tela, mas o próprio meio torna-se um produto 

cultural. E, se o meio também é um produto, nada melhor que fazer parte dele, 

mostrando-se participativo através dos recursos desse mesmo meio. Então, se o meio 

permite que uma lista de comentários torne-se uma conversa, ainda que nem sempre em 

tempo real, então temos uma abertura para algo mais rico, mais complexo. O que é 

designado como espaço para comentários torna-se algo mais. 

Isso nos traz, mais especificamente, à noção de que a análise de produtos 

culturais visando o consumo não transcorre assepticamente. O que ocorre é, assim, uma 

contaminação entre o desempenho de um filme, por exemplo, e todo um suporte próprio 

ao computador utilizado envolvendo a presença de uma configuração específica (algo 

que se torna evidente com os aspectos hipermidiáticos da Web, e não apenas com a 

publicação de um texto escrito). Quer dizer, as performances se combinam e o 

entretenimento não é mais algo que é somente “informado” a um receptor, mas apenas 

uma instância de uma experiência que, antes mesmo do consumo do produto analisado 

pela resenha, começa pela utilização da própria internet e das competências técnicas, 

sociais e culturais necessárias para um bom aproveitamento. 

Aqui, devemos ter a noção de que resenha e internet são partes constituintes de 

uma só condição cuja motivação está na dimensão culturológica e no acesso ao campo 

tecnológico. No caso, o ato técnico de escrever algo e tornar visível sob a forma de um 

comentário não é apenas usar a ferramenta, mas transformá-la no próprio usufruto. Ou 

seja, encontrar formas de improvisação através da escolha livre das páginas que se 

desejam estar abertas, das redes sociais escolhidas em conexão ao Omelete, do que vai 

ser comentado (um mero comentário, parte de um diálogo sem ser em tempo real, 

comentários sobre comentários, ou outra resenha), demonstrando que o meio para o 

lazer pode ser o próprio lazer.  

Essas competências passam por uma noção de lazer, de tempo ocioso, usado 

para a leitura, interpretação e interação com as resenhas online. Algo que deve ser 

considerado, no campo dos receptores, como condição para a proliferação de sites como 

o Omelete. Produz-se para o entretenimento, aproveitando-se diversas conexões com 

redes sociais e comentários, ligações com outros sites de entretenimento. 

Práticas opinativas vão levando, através da ambiência da Web, a outras práticas 

opinativas, basicamente práticas amadorísticas de um determinado público interagente. 

Gilles Pronovost (2011, p.49) nos traz que tal público “… é formado por aqueles que 
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têm alma de artista ou por pessoas que estabeleceram um contato estreito com este ou 

com aquele gênero de atividades”. Por isso, casos de comentários que detectamos no 

Omelete que são claramente outras resenhas, feitas por alguém que não trabalha no site, 

mas que se utiliza de seu tempo útil para esse tipo de contribuição, sem chegar a esperar 

por resposta em tempo real. Vejamos o caso adiante: 

 

 
FIGURA 4 – Comentário de um dos integrantes do público do Omelete, presente na mesma página da 

resenha do filme Homens de Preto 3. 

 

 

  
FONTE – O link http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/ 

acessado em 30 de maio de 2012. 

Usuário 1 

http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/
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O comentário se refere ao filme Homens de Preto 3, cujo conteúdo é mais que 

um comentário, mas uma resenha crítica, que aborda diversos aspectos do filme, ainda 

que com observações de natureza muito pessoal.  

 Portanto, temos, numa análise preliminar e geral das resenhas online 

cinematográficas do Omelete, os seguintes elementos básicos: mensagem em ambiente 

hipermídia, leitura e resposta do público numa lógica de rede social interna, e conexão a 

redes sociais externas (Facebook, Twitter etc). 

 Essa mensagem em ambiente hipermídia traz fragmentos de filmes, que ajudam 

na apreciação do próprio público no decorrer da leitura do texto. Ou, ao contrário, temos 

textos que acompanham o que classificamos como resenhas online audiovisuais, 

presentes na subseção “Trailers Comentados” da seção “Vídeos”. 

 É preciso considerar sempre o conjunto, seja no Omelete ou em outros sites que 

exploram o jornalismo cultural. Nesse caso, a valorização das interações (meramente 

reativas, como na possibilidade de resposta a uma enquete; ou mútua, como a que 

ocorre quando comentários se tornam conversas
31

) e do que há por trás delas. Daí 

vemos que essa “análise do conjunto” só trará novidades se entendermos os fenômenos 

por trás do que faz funcionar a deliberação do público, a sua resposta publicada.  

 Para tal, temos um senso de comunidade, que, em alguns casos, manifesta-se nas 

respostas em conjunto, contra ou a favor de algo. Dessa forma, continuando a imagem 

anterior, com a resenha do usuário “Usuário 1”, temos respostas como: 
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 Ver isso em Alex Primo (2008), na obra Interação mediada por computador: comunicação, 

cibercultura, cognição. 
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FIGURA 5 – Respostas ao comentário do Usuário 1, da Figura 4. 

 

 

  
FONTE – O link http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/, 

acessado em 28  de  agosto  de  2012 

 

Evidentemente, aqui só trazemos ainda elementos preliminares de nossa análise, 

para que possamos começar a explorar o funcionamento do contexto presente nessas 

resenhas. É do contexto que falamos para abordarmos o campo em que estão inseridas 

as resenhas online
32

.  

 Esse mesmo contexto envolve uma convergência de mídias através do conceito 

de hipermídia e convergência midiática, no que poderíamos chamar de “campo da 

disposição”; e uma lógica de comunidade ou rede virtual, determinada pela constante 
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 Claro que, nesta fase do texto, estamos dando uma amostragem geral sobre nosso objeto, para, mais 

adiante, passarmos para uma análise mais detida dos comentários presentes naquilo que chamamos de 

“campo da interação” (que não é apenas os comentários, mas têm neles o lado mais visível).  

Usuário 2 

Usuário 3 

http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/


34 

 

fala de um público não tão distante, com interesses e identidades específicas – esse seria 

o que poderíamos chamar de “campo da interação”. 

 Sobre os elementos do “campo da disposição”, temos o conceito de hipermídia, 

que, segundo Lúcia Leão (2005, p.16) “… é uma tecnologia que engloba recursos do 

hipertexto e multimídia, permitindo ao usuário a navegação por diversas partes de um 

aplicativo, na ordem que desejar”, ou, para Pollyana Ferrari (2009, p.99) “todos os 

métodos de transmissão de informações baseadas em computadores, incluindo texto, 

imagens, vídeos, animação e som”. 

Em relação à convergência midiática – que existe concomitantemente ao 

conceito de “hipermídia” em nosso trabalho –, sua definição envolve um “… fluxo de 

conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia”, bem como a uma “… cooperação 

entre múltiplos mercados midiáticos" e “… ao comportamento migratório dos públicos 

dos meios de comunicação” (JENKINS, 2009, p.29). Ou seja, o público, antes de ir ao 

cinema, migra para o Omelete, tem acesso a trailers comuns e a trailers comentados, 

bem como aos textos, comprovando-se, assim, um aumento da diversidade de acessos a 

um fluxo cada vez mais complexo de informações. Tal fluxo, lembremos, não se 

limitando à mensagem que passa de dispositivo para dispositivo, mas também se 

referindo ao andamento dos olhares do público e suas ações de escolha entre meios 

complementares. 

Quanto ao elemento do “campo da interação”, que envolve a lógica das redes 

sociais, temos o trabalho de Raquel Recuero (2009, p.24), que traz rede social como “… 

uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das 

conexões estabelecidas entre os diversos atores”.  

Temos, assim, dois campos em que um alimenta o outro, os fatores tecnológicos 

e culturais, através de uma lógica de venda de ingressos de filmes, de trazer mais 

espectadores ao cinema ou a compras pela televisão, auferindo maior popularidade ao 

produto cultural. 

Esses campos perfazem uma ambiência que consiste não numa separação tácita 

entre “virtual” e “real”, mas uma única dinâmica, uma única correnteza cuja resenha 

online é apenas um expoente, junto com todos os seus aspectos contextuais. Daí é que 

podemos questionar se já há uma web-resenha, como sendo sempre algo em construção, 
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pautado numa recepção ativa
33

, em que há participação, contribuição, compartilhamento 

de ideias, conversas, convívio, relações possíveis. 

Há, então, essa recepção ativa e a recepção tradicional, passiva. O que interessa é 

que o produto de tal jornalismo online não é estanque, mas algo que vai sendo feito aos 

poucos, sem um modelo ideal e acabado; e armazenado, podendo ser sempre retomado 

anos depois, desde que o site se mantenha no ar – ou que outros copiem seu conteúdo. 

Sobre parte da ambiência propriamente hipermidiática, o que observamos sugere um 

amplo quadro funcional para o receptor interagir, um ambiente repleto de detalhes 

internos (como vídeos com fragmentos de filmes) que aumentam a percepção da 

resenha e do produto cultural analisado, bem como permite alçar a própria resenha a 

outros formatos dentro da mesma Web, ou seja, como as resenhas audiovisuais 

praticadas através dos Trailers Comentados, uma subseção que pode ser vista a seguir
34

:  
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 Conforme noção trazida por Ana Carolina Escosteguy e Nilda Jacks (2005, p.63), ainda que colocado 

no contexto da televisão, porém útil para o que queremos apresentar neste texto. Essa noção de recepção 

ativa envolve: a influência grupal dos receptores e a heterogeneidade do discurso do que é apresentado 

por determinado meio. Acreditamos que isso se aplica não só à televisão, mas também à web. 
34

 E cuja análise se dará no terceiro capítulo. 
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FIGURA 6 – Tela do trailer comentado do filme Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Prólogo e 

novo trailer comentados 

 

 

 

FONTE – http://omelete.uol.com.br/videos/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge-prologo-e-novo-

trailer-comentados/, acessado em 02 de janeiro de 2013. 

 

 Isso gera uma autonomia que vai depender menos das várias possibilidades de 

interação com o meio e mais das várias interconexões entre pessoas que se mantenham 

sempre em determinada temática “cinematográfica” e comentando ou conversando 

sobre determinado filme específico. 

 Apesar de uma autonomia limitada, traços de um nicho cultural de pessoas que 

gostam de cinema vão sendo revelados no decorrer dessa participação em comentários, 

como vimos nas respostas ao Usuário 1 (que aparece na Figura 4) referente à Figura 5. 

Esses traços tornam-se evidenciados por meio das referências que cada comentador tem 

sobre outros trabalhos, outros filmes, auxiliando na criação de sua própria forma de 

criticar algo. 

 Isso ocorre como parte de um “excedente cognitivo”, conforme Clay Shirky 

(2011), que, em nossas palavras, baseia-se no uso da atividade mental para a proposição 

e resolução de problemas em conjunto com outras pessoas ou grupos.  

http://omelete.uol.com.br/videos/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge-prologo-e-novo-trailer-comentados/
http://omelete.uol.com.br/videos/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge-prologo-e-novo-trailer-comentados/
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 Entende-se, então, que “participar”, nessa cultura da participação, falando de 

uma maneira geral, envolve um espaço adequado para: enaltecimento, crítica (com 

proposição de problemas ou supostas resoluções), contribuição com novas informações 

e promoção de algo, além da agregação de valor ao produto analisado. E isso tudo é 

possível fazer não apenas em diversos comentários, mas também em um só. Basta um 

comentário para um potencial mínimo de influência sobre outras pessoas dentre o 

público. 

 Participar é interferir, em âmbito pessoal e cultural, em um fluxo, em um 

processo contínuo, que englobe os “usos e gratificações” realizados não apenas fora do 

Meio, mas no e pelo Meio. O que interessa aqui é entender o que as pessoas fazem pelo 

Meio, dentro de uma autonomia relativa e dispondo de elementos que os identifiquem 

culturalmente. 

 Tudo isso se deve a formas específicas de interação que são, mais que reativas, 

mútuas. Nas interações reativas, “O intercâmbio é vigiado e controlado por 

predeterminações” (PRIMO, 2008, p.135); já as interações mútuas são um passo além 

disso, colocando o ambiente gráfico da Web como um quadro mediador diante das 

respostas, em tempo real ou não, entre diferentes usuários, perfazendo conversas, 

debates sobre o filme, seus detalhes técnicos, sua temática, seus atores etc.  

 Sobre os aspectos hipertextuais presentes em nosso objeto de estudo, podemos 

começar definir “hipertexto” de acordo com Pierre Lévy (1993, p.33) como “… um 

conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas,  imagens, 

gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem 

eles mesmos ser hipertextos”. Porém, essa visão, ainda de 1993, é muito ampla, 

terminando por envolver o que nós entendemos por hipermídia.  Como definir 

adequadamente “hipertexto”? Vemos que, inserido na noção de hipermídia, a 

multiplicação e referenciação de textos através de textos não é uma novidade completa 

(por exemplo, as referências bibliográficas e as citações). Mas se torna mais profícua e 

verdadeiramente imediatista através da World Wide Web e seus links, que podem nos 

levar a diversos outros textos, como sabemos. São principalmente textos que continuam 

diretamente com o que está escrito, ou apenas ligados ao assunto de forma mais indireta. 

Inclusive, fazem parte de um universo maior que é a hipermidialidade, ou seja, a 

convergência de diversas mídias (textuais, sonoras, audiovisuais, pictográficas) em uma 

mesma tela. 
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 No nosso caso, não há uma variedade relevante, entre as diferentes resenhas 

jornalísticas, no que diz respeito ao hipertexto. A não ser pelo fato de levar a uma nova 

ordem imersiva, mais complexa, combinando bem com conceitos como a 

multimidialidade e/ou a hipermidialidade. Mesmo assim, podemos encontrar elementos 

que nos façam entender como determinada temática vem sendo trabalhada textualmente, 

de forma a responder nossos questionamentos. 

 A união entre hipermídia e lógica de redes sociais parece ser a tônica que 

determina a existência dessas resenhas do Omelete. Resenhas que não são validadas 

mais por textos ou resenhas audiovisuais, mas por uma eterna deliberação. E é nessa 

deliberação que surgem elementos culturais que podem nos ser úteis (pois nosso 

fenômeno tem que estar onde as pessoas estão, e não simplesmente na funcionalidade 

dos elementos gráficos da Web). 

 Para tanto, no decorrer do nosso trabalho, iremos avaliando nichos culturais mais 

específicos que possam existir, na seção “Cinema”, e nos deparamos com uma situação 

que envolve três graus: experiência direta com o filme, experiência com a resenha do 

filme e experiência com outros comentadores em um espaço mais ou menos exíguo 

onde é possível ter visível sua própria publicação. 

 Temos telas dentro de telas, graus de aproximação com um objeto que, ao 

mesmo tempo, são dois: a resenha de um filme e, também, o filme. Há um eixo cultural 

próprio envolvendo cinemaníacos ou o cidadão comum que aprecia o entretenimento 

cinematográfico; outro envolvendo um universo de práticas na Web; e aquele 

envolvendo a experiência do autor do texto resenha com o filme.  Ao mesmo tempo, 

num site que cria um sistema de contatos que lembra uma rede social, temos uma noção 

superficial de “comunidade”, onde há alguma disputa de egos, em alguns casos, para ver 

quem entende melhor sobre determinado assunto da resenha, tudo sob a égide de um 

conjunto de regras explícitas, disponíveis na mesma tela em que se posta o comentário e 

durante o Cadastro. 

Outro conjunto de aspectos – trazidos por García Canclini (2004) – que iremos 

mapear adiante, é a existência, nos comentários dessas resenhas de filmes, de uma 

noção antropológica da cultura
35

, e a noção de intercultura, que termina por ressaltar a 

ideia de fragmentação, sendo o ciberespaço um ambiente de comunhão entre diferentes 

                                                           
35

 Além de uma noção sociológica e outra comunicológica, que Canclini deixa claro na obra Diferentes, 

desiguais e desconectados (2009). 
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pessoas, e não apenas de diferentes mídias. Isso é comum no espaço de fluxos que 

constitui o ciberespaço, também levando em conta que uma coisa é o público enquanto 

receptor passivo, outra é o que os comentadores revelam ou se tornam quando passam a 

ter suas opiniões publicadas instantaneamente, influenciando o processo comunicativo 

com suas inquietações. 

 Por fim, resta-nos talvez um ponto relevante das relações entre comentários e 

resenhas: a identidade. Stuart Hall (2006) considera três concepções: a do sujeito do 

Iluminismo, a do sujeito sociológico e a do sujeito pós-moderno. No caso do sujeito 

pós-moderno, Stuart Hall (2006, ps. 12-13) nos traz que ela não é essencial ou 

permanente, “… a identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados 

nos sistemas culturais que nos rodeiam (Hall, 1987)”. E, neste percurso que, no nosso 

caso, naturalmente diz respeito à cibercultura (a cultura produzida na, pela e para a 

Web), temos uma indefinição e um jogo mais dinâmico de identidades que saem de uma 

natureza massiva e indiferenciada, para uma diferenciação por meio de pseudo-

identidades possíveis de serem formadas para maior liberdade de opinião em sites como 

o Omelete, que se utilizam de uma formação que lembra uma rede social. 

 Todavia, até onde transformar a resenha em um ambiente onde novos fluxos 

podem ser criados garante alguma credibilidade? Talvez a credibilidade nasça 

principalmente da reunião de ideias diferentes, garantindo o senso de “justiça” na 

concorrência entre diferentes visões sobre um mesmo filme ou temática. Com a reunião 

de vários olhares sobre uma mesma resenha, temos a imagem de algo que é ou foi 

bastante discutido durante um tempo. O problema é que isso não implica, 

necessariamente, em utilidade, mas numa fruição que parte do contato com o produto 

cultural (o filme) para a simples expressão dos pensamentos do público – que não é 

mais “público” numa acepção massiva, mas um conjunto de identidades 

individualizáveis em um processo superficial e inseguro de exposição de ideias 

aleatórias, ainda que sob o manto de regras de convivência. 

 Em suma, todo nosso procedimento de análise se propõe a começar com essa 

divisão entre o que é disposto no Meio e a resposta do público diante e para esse Meio. 

Deveremos dar prosseguimento a essas análises preliminares sempre nos baseando – a 

partir do que dissemos na Introdução – na Análise de Conteúdo, mais precisamente 

numa análise documental e temática adaptada ao nosso caso específico de estudo. Tal 
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análise principalmente documental, mas também temática, tem, por finalidade entender 

até onde um gênero (“Cinema”) e seus temas (um filme específico) são trabalhados e ao 

mesmo tempo determinam a forma como uma resenha é feita por um autor e 

necessariamente ressignificada por terceiros através dos comentários.  

 Vimos, finalmente, de forma imbricada, aspectos preliminares e gerais do 

“campo da disposição” (com lógica hipertextual e hipermidiática), que serão melhor 

desenvolvidos adiante. Além disso, uma ideia do que seria esse “campo da interação”. 

Temos um desenvolvimento das resenhas cinematográficas do site Omelete, uma 

profunda mistura entre lógica de redes sociais e a experiência do receptor com o amplo 

pacote de escolhas de um meio hipermidiático.  

 O fenômeno, que é esse fluxo intersticial entre hipermídia e sistemas de 

comentários, revela não apenas o que se vê preliminarmente (o fruto de um mero 

descritivismo), mas, como começamos a situar anteriormente, uma série de questões 

referentes à cultura, que transborda do texto em si, ou da resenha audiovisual, e influi de 

forma fundamental na dinâmica comunicacional. No meio disso tudo, qual é a 

Mensagem presente em cada resenha online? Diríamos que um conjunto de mensagens 

que começam com o emissor original, contamina-se em trailers e contato com outros 

sites, e segue se desenvolvendo através de uma mistura de leitura com interação nos 

comentários – além do contato com redes sociais. 

 A lógica de redes sociais não é suficiente para preencher todas as necessidades 

interacionais do Omelete, surgindo, assim, um contato cada vez mais amplo com 

Facebook, Twitter e outros sites que funcionam exclusivamente por essa lógica. 

Em síntese, interessante é observar justamente que consideramos, em nossas 

análises nos próximos capítulos, não o texto isoladamente, ou as resenhas audiovisuais 

através da subseção Trailers Comentados, mas o conjunto, o que há de intersticial nas 

mídias que compõem a emissão da mensagem e sua relação com a recepção. Só que, 

para entender esse conjunto, é preciso começar de uma ideia básica: a de que os polos 

de produção e de recepção se confundem, gerando um ambiente de deliberação 

constante. Para entender isso, teremos por direcionamento o conceito de “midiatização”, 

que será tratado no capítulo seguinte, e que envolve um fenômeno maior, por trás de 

todo o processo, e que pode nos explicar melhor como se dão e o que significam as 

interações e as relações geradoras de uma percepção sobre cultura, identidade e 

comunidade. 
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2. MIDIATIZAÇÃO 

 

Para Muniz Sodré (2012, p.21), midiatização quer dizer “… a tendência à 

‘virtualização’ ou telerrealização das relações humanas, presente na articulação do 

múltiplo funcionamento institucional e de determinadas pautas individuais de conduta 

com as tecnologias da comunicação”. Ou seja, temos uma completa teia de relações 

regida através de tecno-mediações, que incluem diversas instituições como bancos, 

governos, mercado, jornais, partidos, organizações não governamentais etc, regidos por 

uma noção de público que envolve constante interligação entre diferentes ações, que 

antes se davam presencialmente, e que hoje, além de se darem através da internet, 

dependem dessa realidade enquanto espaço próprio de imaginários e práticas. 

Isso envolve elementos como, por exemplo, uma noção de visibilidade, de 

autonomia de cada ente interagente, de ideias que seguem uma forma pré-definida e 

influenciam outros interagentes conforme as necessidades tecnológicas e 

mercadológicas. 

Há uma transformação, através dessas tecno-mediações, do indivíduo, de sua visão 

de si e de outros, em função de uma realidade própria, um campo de ações, que 

demonstra tanto o que fazemos das ferramentas como o que as ferramentas fazem de 

nós. Ou melhor, trata-se, exatamente, de quais lógicas estão por trás dessas ferramentas. 

Comportamentos são gerados devido ao fator tecnológico, mas dependem também, 

como dissemos, de certas lógicas que fazem parte de uma noção de mundo pós-

moderno, onde o indivíduo possui uma identidade flutuante, e, em geral, muito voltada 

ao universo prático. 

Essas lógicas variam, a nosso ver, desde o utilitarismo mais simples (como 

movimentar dinheiro numa conta ou enviar e-mails), até um senso maior de coletividade 

e colaboração, num contexto de convergência de mídias, hipermídia, contatos 

constantes. Esse conjunto depende de uma forma em rede, encadeada, e centralizada 

pela internet, dinamizada nas últimas décadas, sobretudo após a Web.  

Um ponto que nos parece relevante no que tange a esse fenômeno está no fim de 

uma separação absoluta entre o que se faz no ambiente em rede e o que se faz na vida 

real. Os “dois” mundos são, na verdade, um só, não há uma diferença como se daria 

entre duas realidades distintas, mas formas e fragmentos diferentes de uma mesma 

realidade interconectada. 
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Se esses “dois” mundos são um só, esse mesmo campo de práticas pode ser 

denominado “quarto bios”, conforme nos coloca Muniz Sodré (2012, p.25), “…onde 

predomina (muito pouco aristotelicamente) a esfera dos negócios, com uma qualificação 

cultural própria (a ‘tecnocultura’)”. Essa esfera de trocas simbólicas ou materiais é a que 

se dedica a midiatização em geral e a Web especificamente, e, dela, as deliberações 

geradoras de ideias e imagens acerca de determinados assuntos, mercadorias e produtos 

culturais. 

Acrescentemos a clarificação trazida por Antônio Fausto Neto (2008), no artigo 

Fragmentos de uma “analítica” da midiatização, sobre o papel dessa midiatização, 

como algo resultante “… da evolução de processos midiáticos que se instauram nas 

sociedades industriais”. Essa ideia se torna parte de uma transcendência desse fenômeno 

em relação à Web, ou seja, vemos, nisso, que há primeiramente uma necessidade da 

sociedade em determinadas formas e processos de comunicação que, por sua vez, geram 

tecnologias que sirvam a um novo tipo de sociedade. Em nossas palavras: há, primeiro, 

o surgimento de processos midiáticos que, em seguida, instauram-se, como diz o autor, 

nas sociedades industriais. 

Isso leva a identidades novas, onde um interagente na Web depende de um alter-ego 

identificatório, um endereço de e-mail, um perfil em redes de jogos eletrônicos ou em 

sites de redes sociais prioritariamente conversacionais (como Orkut e Facebook, por 

exemplo), ou diversos perfis espalhados pela rede, como algo que possa ser localizado 

para uma eventual fiscalização, e que depende de algum tipo de cadastro. 

Esse ritual identificatório é um desdobramento, na midiatização, de uma identidade 

sem eixo fixo, que é “praticizada”, ou seja, ela existe conforme uma determinada função 

que o interagente pretende por em ação. Pode ser um personagem em um mundo 

imaginário ou um usuário de um banco, com uma noção própria de morada, onde se tem 

um espaço próprio para mensagens, notificações, cobranças diversas e possibilidade de 

personalização de uma página inicial. 

Mas, na midiatização, pode-se questionar que toda essa autonomia depende de 

predeterminações inerentes ao sistema que fornece essas possibilidades aos interagentes, 

que os condicionam a práticas de acordo com determinados formatos tecnológicos. 

Em muitos casos, também podemos dizer que essa identidade imaginária, que serve 

para contato com determinadas instituições e sites ganha uma força tal que podem ser 
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máscaras sem usuário, quer dizer, programas que assumem identidades pela Web, ou o 

uso, através desse interagente, de identidades falsas. 

A prótese tecnológica, enfim, assume uma complexidade que altera toda a noção de 

visibilidade, de personalização, de autonomia, pois tudo se torna por um lado 

superexposto, mas, por outro, muitas vezes é superficial ou, até mesmo, falso. 

Também no caso do processo de midiatização é que passamos de uma “sociedade 

dos meios” para uma “sociedade da midiatização”, conforme nos traz Fausto Neto 

(2008) nesse mesmo artigo, cuja diferenciação… 

 

…está no fato de que na primeira as mídias estariam a serviço de uma 

organização de um processo interacional e sobre o qual teriam uma 

autonomia relativa, face à existência dos demais campos. Na segunda, a 

cultura midiática se converte na referência sobre a qual a estrutura sócio-

técnica-discursiva se estabelece, produzindo zonas de afetação em vários 

níveis da organização e da dinâmica da própria sociedade. 

 

A mídia torna-se mais que meio, mas “lugar”, ambiência entre fluxos de informação 

diferentes e ponto central de processos sociais. Estilos de vida vão surgindo ao redor 

disso, através de uma prótese tecnológica que permite diversas ações “reais” a partir do 

universo gráfico da Web, e que depende do contato com outros suportes midiáticos, 

como televisão ligada à internet, tabletes, smartphones, em um contexto ainda 

influenciado pelas mídias tradicionais, como a imprensa. A sociedade passa a interpretar 

suas práticas e valores nesse redimensionamento do tempo e do espaço em um único 

instante na Web e em outras redes que unem telefonia à internet, por exemplo. Essa 

elasticidade do tempo e do lugar termina levando ao surgimento de mais necessidades, 

de mais utilidades a serem preenchidas. 

Há, então, contatos entre diferentes grupos sociais e culturas, por exemplo, de forma 

simplista, muito ao redor de práticas, mas sem uma preparação, sem que haja um tempo 

para a assimilação do Outro de forma não totalmente utilitária. Pessoas terminam se 

tornando como “máscaras ambulantes” numa grande rede de redes cujo produto 

fundamental é a informação, qualquer que seja ela; mesmo assim, há algo em comum e 

que é reunido em nosso objeto de estudo: a cultura do entretenimento. Essa mesma 

cultura – forma de pensar e agir calcada no lazer – exige uma participação, 

compartilhamento e contribuição dos interagentes. Participação no sentido de presença, 

em conversações ou em transações, de uma imagem e de uma reputação com recursos 

próprios. Compartilhamento no sentido de dividir experiências em um mesmo ambiente 



44 

 

virtual, bem como dividir arquivos e informações. E contribuição de acordo com a ideia 

de trazer algo novo, uma ideia que faça a diferença numa conversa, que traga novos 

horizontes. 

Em suma, participação, compartilhamento e contribuição são elementos caros à 

midiatização. Antes, isso acontecia muito mais indiretamente, através de cartas ou 

telefonemas, de forma muito particularizada, sem uma esfera efetivamente pública, 

descentralizada e democrática para os interagentes. A conversação múltipla não existia, 

salvo bidirecionalmente e de forma particular, por circularidade, sem um roteiro público 

sendo alterado por diferentes interagentes.  

Esses diferentes interagentes, com suas identidades flutuantes, seguem sempre 

contextualizados a diversas conversações, ações comuns, contato com outros sites, 

vídeos, músicas e animações. Determinados por suas práticas e intenções visíveis, 

habitam num mundo superexposto, aparentemente sem segredos, ainda que se confunda 

em diferentes personalidades falsas. 

Essa contextualização envolve participar de algo tendo a noção, e a função, de ser 

visto. Ainda que essa noção dependa muito mais do que é mostrado que daquilo que se 

deseja mostrar. Ela existe apenas no sentido de que se constroem ações na Web que são 

determinadas pelo fato de seus autores saberem que podem ser rastreados, identificados 

realmente, com informações que ficam à disposição por vários anos. 

Vemos, dessa forma, que midiatização é mais que a noção de rede e interagentes, 

incluindo, além disso, um novo espaço imaginário de relações que tornam evidentes 

processos sociais, sobretudo no campo do mercadológico e na ideia de fruição. E as 

mercadorias trocadas e experimentadas não são apenas produtos materiais, mas 

imaginários, símbolos e a própria possibilidade de troca com outras pessoas, num senso 

de pertença que talvez outra realidade não pudesse fornecer. Esse senso de pertença 

pode derrubar antigas barreiras como regionalismos, etnias, nacionalismos em prol de 

alguma intenção específica, que se torna maior que tudo isso. Por outro lado, esse 

mesmo senso de pertença pode confirmar e solidificar essas mesmas barreiras, ou essas 

barreiras tornam-se essencialmente pontes para um reencontro com a identidade cultural 

de um determinado conjunto de pessoas. 

O que realmente chama a atenção em todo esse processo está não apenas na 

centralização da mídia, mas dos processos sociais que usam e habitam essa mesma 

mídia, e recaem na centralidade dos interagentes. O problema é que essa noção de 
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“interagente” nem sempre se refere a indivíduos isolados que, teoricamente, 

construiriam seu novo mundo sem influências de instituições. Essas mesmas influências 

também dependem de uma noção de uso tecnológico, de fatores humanos de um grupo 

que pode se sobrepor a cada um de seus participantes, e de uso mercadológico, que se 

misturam, que não se dão de forma pura e separada. Os três elementos se sobrepõem, 

pois, afinal, o campo mercadológico é também cultural, bem como a tecnologia usada 

faz parte desse universo; o campo cultural é também a técnica e as lógicas produzidas 

dessa técnica; o mercadológico também envolve a troca e venda de tecnologias que 

permitam o acesso à Web ou à telefonia celular. 

Há uma constante transação de interesses e conteúdos através de redes que não são 

apenas a junção quantitativa de computadores ou de pessoas, nem são apenas algo 

ditado por uma lógica funcionalista. Elas, essas redes, fomentam mundos novos 

surgidos a cada conexão, como bolhas que vão surgindo e se apagando, gerando outras. 

Formam um ecossistema maior de interações que ainda não pôde ser completamente 

medido, estando além de qualquer controle maior. 

Tudo isso se define por uma cultura tecnológica, cujas formas de expressão são 

moldadas pela autonomia concedida por determinados meios que permitem interações e 

um senso de espacialidade que envolve um fluxo constante de contatos a gerar um senso 

de pertença capaz de misturar “palco” e “plateia”, ou seja, uma mistura de colaboração e 

participação com uma visão geral de parte desses contatos.  

 Entre “palco” e “plateia”, enfim, temos inúmeros interagentes que, em um site 

como o Omelete, respondem – complementam – sempre a um roteiro.  Esse roteiro se 

dá pela temática de um produto cultural que exige discussão, no caso do Omelete. É o 

que veremos, considerando a midiatização nas resenhas do Omelete como fenômeno 

identificado com a alteração do conceito de “recepção”. Meio e Recepção tornam-se um 

grande espaço, cujo eixo é o roteiro (resenhas, filmes e suas temáticas, entretenimento 

em geral).  

Isso depende de uma utilidade, de uma intenção coletiva ou individual, em um 

mundo de interconexões que se dão numa esfera de interesses constantemente vigiada e 

seguida. Há um fortalecimento, nesse caso, de uma noção de “roteiro” que una as 

práticas em um todo coerente, que não torne tão sem significado o que é produzido 

dentro de certa credibilidade (a emissão original, que guia discussões e reações 

diversas), mas cuja importância já não seja tão centrada – pois o que substitui o 
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“centro”, hoje, está na totalidade do processo de constante interconexão e conversação 

entre diferentes instituições e pessoas. 

  

2.1 Visão preliminar do Omelete em tempos de Midiatização 

 

Antes de realizarmos uma abordagem mais específica sobre midiatização e 

resenhas cinematográficas no Omelete, devemos considerar as relações entre Meio e 

Recepção desse mesmo site, considerando que devemos explicar que temos um 

fenômeno que funciona de acordo com duas lógicas: o que chamamos de lógica 

unidirecional e uma lógica bi ou multidirecional. Ou seja, há características no Omelete 

de uma lógica em que parte da informação já vem pronta, sendo meramente emitida 

para um grande público. E a lógica que parte da possibilidade de recodificação daquela 

mensagem, e criação de novas mensagens, através de um meio que é, também, ambiente 

ou espaço. 

 Isso se dá através de ferramentas que permitem ao público interpretar uma 

resenha da forma que lhe seja mais cômoda – ou apenas a temática dessa resenha –, seja 

antes ou depois do consumo efetivo do produto cultural; mas sempre tendo, como porta 

de entrada, um Cadastro, um conjunto de regras de pertença, e resenhas com as 

informações visualmente organizadas. 

 O que realmente traz de novo a noção de resenha nesse site é essa ênfase na 

participação dos receptores na constituição de uma noção de comunidade, na reunião de 

uma identidade padrão entre cada um dos comentadores. Essa noção de comunidade 

(que iremos retomar adiante), todavia, só se torna possível através de um dispositivo 

técnico que permita interações reativas e potencialidade para interações mútuas. 

Alex Primo (2008, p.100) considera a interação mútua mediada algo mais complexo 

que a simples relação interpessoal, a partir da qual um estudo sobre interação mediada 

por computador “… deve partir de uma investigação das relações mantidas, e não dos 

participantes em separado, ou seja, é preciso observar o que se passa entre os 

interagentes”. Com base nisso, surgem questionamentos que levam em conta o contexto 

de todos aqueles comentários do site Omelete contidos abaixo dos textos-resenha.  

 Há um verdadeiro ecossistema de relações e de temáticas por diversos sites da 

Web, um assunto nem sempre nasce através da resenha online, mas usa a resenha nesse 
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meio como um passo necessário para que um produto cultural, ou a temática desse 

produto, seja discutido, partindo de um texto que tenha propriedade e autoria. 

 Essas resenhas constituem-se como elementares ao Meio, aos dispositivos 

tecnológicos (computadores e internet). Elas são o ponto de convergência dos 

interesses, no interior do site Omelete, e pontos de partida para discussões. O que 

constituem essas discussões? Aquilo que há de novo através da internet (e mais 

precisamente da Web), a possibilidade de projeção para o Meio do campo da Recepção 

através da visibilidade, atualização e imediatismo de mensagens produzidas pelo 

público. 

 Essa projeção do campo da Recepção é o elemento que nos parece mais recente 

no universo da resenha online capaz de levar a uma condição de “web-resenha”, como 

explicaremos adiante. Mecanismos hipermidiáticos e hipertextuais auxiliam nesse senso 

de novidade, mas não surgem como tão determinantes quanto à possibilidade de 

socialização da Mensagem através do mesmo Meio. Isso tudo, porém, necessita de um 

conceito maior, daí passamos a abordar a midiatização em um contexto de visão mais 

sistematizada das interações humanas influenciadas e mediadas por meios de 

comunicação técnicos. E as resenhas online cinematográficas, presentes no site Omelete 

fazem parte de uma totalidade cuja validade não está só no conteúdo de cada texto ou de 

resenhas audiovisuais, nem pode ser entendida separadamente do sistema de 

comentários e interligações com redes sociais. 

Tudo nos surge interligado, na convergência de plataformas midiáticas e de 

costumes que permitam ao público agir como ente de interação, capaz de modificar 

constantemente a interpretação coletivizada de uma determinada resenha. Por exemplo, 

se temos resenhas no Omelete sobre filmes – que, apesar de apresentar pontos positivos 

e negativos de um filme tem uma tendência a expô-lo positivamente (pois busca o 

consumo) –, a palavra final nunca será dada, apenas discutida no decorrer das 

deliberações do público e de seu contato com fragmentos do filme através de trailers e 

de outros sites. 

Convergência, aqui, ocorre através de um dinamismo das ações do público e uma 

flexibilidade das plataformas midiáticas. O público torna-se um só com a Mensagem, 

tornando relevante novas abordagens que necessariamente dependem do ambiente 

“web” para o constante contato e comparação entre diferentes produtos culturais, 

temáticas desses produtos e opiniões. 
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Um conceito que nos ajuda a entender como se dá a midiatização em nosso objeto 

de estudo está, justamente, no de “convergência midiática”, que já esboçamos no 

capítulo anterior, que permite mais e mais trocas entre interagentes que não são mais 

mero público, mas publicadores e leitores simultaneamente, que assistem a um trailer, 

leem as notícias sobre o lançamento de um filme ou sua repercussão, podendo postar 

antes de assistirem no cinema ou em casa, e após – ou mesmo durante, com seus 

tabletes e smartphones. 

Tendências culturais estão relacionadas nesse conjunto, e tornam-se possíveis pela 

noção maior de ambiência e de fluxo, onde manifestações espontâneas vão surgindo, no 

caso dos comentários dos interagentes. 

Mas, essas manifestações são apenas uma das partes visíveis do processo todo. Elas 

envolvem: o universo temático e de produção do filme; o campo de ação do próprio 

Omelete; a forma de expressão das resenhas, textual ou audiovisualmente (através da 

subseção “Trailers Comentados”, que pertence à seção “Vídeos”); o retorno feito pelo 

público. 

O universo temático de um filme, e às vezes também seus bastidores, são tratados 

por essas resenhas. Abordam determinados significados que o filme pretende produzir, 

bem como suas deficiências. O principal é que esse universo faz parte de uma cultura do 

entretenimento, em se tratando de produtos culturais que geralmente fazem parte da 

grande indústria, do mercado norte-americano, e que já estão acostumados a pertencer a 

toda uma rede de informações voltada ao consumo de produtos ou informação. 

Também podemos salientar que, quanto à forma de expressão, há uma linguagem 

própria, audiovisual, que começa a surgir através de dois polos no Omelete: trailers 

(para “ilustração”), subseção Trailers Comentados (o que nos surge como resenha 

audiovisual) e a subseção Hyperdrive com notícias em vídeo – há também o OmeleTV 

(um vídeo que funciona como programa, dividido em blocos, e que faz exposição de 

diversos produtos culturais, e não apenas filmes), mas que não iremos tratar aqui, por se 

tratar de um vídeo mais propagandístico que de resenha
36

.  

Temos, em suma, um quadro geral onde a cultura é aquilo que se faz do produto 

cultural tratado pela resenha, algo prático, sempre uma atividade. Vejamos a seguir o 

caso do filme As Aventuras de Tintim, cuja resenha foi publica em janeiro de 2012, mais 

                                                           
36

 Por outro lado, há também a expressão textual dessas resenhas, que não parece ter mudado tanto em 

relação às resenhas em meios impressos, não nos trazendo novidades suficientes para enfoque. 
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precisamente os seus comentários e o contexto envolvido através de propagandas e 

ligação com redes sociais (não apenas com sites de redes sociais, mas muito mais do 

que isso, uma ligação com a lógica “rede social”): 
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FIGURA 7 – Trecho dos comentários do filme As Aventuras de Tintim, do site Omelete. 

 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/tintim/cinema/aventuras-de-tintim-critica/, acessado em 02 de outubro 

de 2012. 

 

 O posicionamento do público, que agora responde, liga-se à temática do filme, 

apresentada na resenha, em uma ambiência que envolve publicidade e redes sociais 

(como podemos ver na barra na parte inferior da imagem). Esse conjunto vai significar 

não apenas uma tela rica em funções, mas a possibilidade de migrar de um processo 

http://omelete.uol.com.br/tintim/cinema/aventuras-de-tintim-critica/
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para outro, de uma opinião postada em um sistema de comentários à compra de um 

livro ou DVD. 

 Fatores mais propriamente humanos unem-se a necessidades mercadológicas, 

em uma mesma tela, que envolve uma cadeia de influências para aquele tipo de 

“receptor” no sentido mais puro do termo, aquele que apenas lê tudo sem participar ou 

comprar nada. Pois, afinal, não podemos falar apenas no sentido de “interagentes”, pois, 

se há uma confluência entre as lógicas massiva e pós-massiva, tem-se, ainda, esse tipo 

de leitor que não participa. Algo que podemos constatar, mas sem dizer mais a respeito, 

por falta de indícios. 

 O que queremos mostrar com essa imagem é que a resenha em tempos de 

midiatização revela um conjunto de ações que migram, que não são apenas a atividade 

de comentar ou ler uma resenha, mas toda uma interação entre diferentes plataformas 

midiáticas e diferentes fazeres, onde temos um conjunto de interesses e ações 

integradas. Essas ações dependem de uma confluência de nichos sociais que valorizam 

um modo de pensar específico dependente de identidades flutuantes, confluindo fatores 

humanos, plataformas midiáticas e necessidades mercadológicas, através de uma 

“interação mediada” que, segundo John B. Thompson (2009, p.79) surge “estreitando as 

possibilidades de deixas simbólicas” onde “… os indivíduos têm que se valer de seus 

próprios recursos para interpretar as mensagens transmitidas”. Ao mesmo tempo, há o 

que Thompson também chama de “quase-interação mediada”, que se trata daquela 

lógica de um-vários, monológica, e que também existe no nosso objeto de estudo. Esse 

choque entre unidirecionalidade e bidirecionalidade mediada por computador é o que 

acontece nas resenhas do Omelete. 

 Essa migração de públicos para diferentes ações é possível através da tecnologia 

que permite a hipermídia, mas também de lógicas que vão além dessa hipermídia – 

como, por exemplo, o contato com uma instituição bancária ou de cartão de crédito ao 

se fazer compras de produtos dispostos do lado direito da imagem. 

 Outro detalhe que nos aparece, está no botão “Denunciar”, abaixo de cada 

comentário, que retoma a ideia de ligação a um conjunto de regras que definam o que é 

fazer parte de um grupo de interesses: comentar resenhas. 

 Enfim, é fundamental pensar esse processo de midiatização das resenhas sob o 

ponto de vista da noção que cada ente interagente tem de sua própria visibilidade no 

todo. Isso se dá, sobretudo através da interconexão com sites de redes sociais, que 
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prosseguem na valorização de uma cultura do amador, de uma autonomia das pessoas, a 

direcionar o modo de funcionamento dos aparatos técnicos – ainda que tendo que se 

adequar a certos limites, regras, modos de fazer.  

 Tem-se, então, mercados em ação, geradores de novas necessidades tecnológicas 

que tornem mais rica a experiência com ao menos alguns elementos: o filme, a resenha, 

contexto da resenha (como notícias e entrevistas envolvendo um filme), os comentários 

de outras pessoas, a possibilidade de escolher salas de cinema e horários, a realização de 

promoções e a publicidade ao redor. Sendo nosso foco em explorar tudo isso em geral, 

preliminarmente, como parte da midiatização. 

O filme retrata um universo próprio, surgindo primeiramente através de notícias 

no próprio Omelete, suscitando resenhas (textuais e audiovisuais), fundando-se, 

também, em uma proposta mais prática de comparecimento numa sala de cinema, como 

vemos a seguir a partir da seção “Cinema”: 

 

FIGURA 8 – Especificações sobre a programação de salas e horários de filmes. 

 

 

 

FONTE: O site http://omelete.uol.com.br/, acessado em 3 de Outubro de 2012. O link exato é 

http://omelete.uol.com.br/busca/?q=programa%C3%A7%C3%A3o+cinema. 

 

Observa-se que o público pode partir da resenha, presente na seção “Cinema”, 

ou apenas da notícia de algum filme popular, e escolher sua sala de cinema e horário de 

acordo com o que o Omelete permite. Daí há uma ligação direta entre a ação passiva de 

ler sobre o filme e a possibilidade mais ativa do público, que interage ou não, 

programar-se e ir ao cinema.  

http://omelete.uol.com.br/
http://omelete.uol.com.br/busca/?q=programa%C3%A7%C3%A3o+cinema
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Outra possibilidade de participação do público, e que pudemos ver como parte 

do contexto do contato dos interagentes com as resenhas, está nas promoções que o site 

realiza: 

 

FIGURA 9 – Quadro de promoções do Omelete. 

 

 

 

FONTE: O site http://omelete.uol.com.br/, acessado em 3 de Outubro de 2012. O link exato é 

http://omelete.uol.com.br/promocao/. 

 

Essas promoções são apenas para quem está cadastrado, mas qualquer um pode 

se cadastrar no sistema, o que significa que são possibilidades sempre em aberto. A 

http://omelete.uol.com.br/
http://omelete.uol.com.br/promocao/
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ideia, diferente de uma comunidade fechada, é atrair o máximo número de interagentes, 

que não apenas entrem em contato com o sistema e deem uma mera opinião, mas que 

façam parte de uma rotina, de uma dinâmica, entre diferentes ações, podendo sempre 

participar de alguma novidade promovida pelo site. 

 Em uma imagem anterior, mostramos a disposição das resenhas textuais, dos 

comentários e da publicidade ao redor, que aparece, inclusive, entre os comentários, 

interposta, como podemos ver nos comentários de As Aventuras de Tintim: 

 

FIGURA 10 – Publicidade entre comentários do filme As Aventuras de Tintim. 

 

 

 

FONTE: O link http://omelete.uol.com.br/tintim/cinema/aventuras-de-tintim-critica/, acessado em 3 de 

outubro de 2012. 

 

Os elementos que citamos se reúnem e fazem parte da dinâmica da resenha 

online cinematográfica desse site, demonstrando a totalidade do conceito de 
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convergência como parte de uma cultura midiática, que reúne as mais diversas formas 

de fazer trocas, de pertencer a um mundo, de acompanhar uma resenha. 

No contexto dessas resenhas, também devemos citar os seguintes elementos: 

trailers, imagens e vídeos/textos de entrevistas a pessoas ligadas a um determinado 

filme. Sendo esse contato por entrevista o mais próximo de uma conexão com quem faz 

parte da produção e desenvolvimento do filme. 

A seguir, temos a galeria de imagens do filme As Aventuras de Tintim: 

 

FIGURA 11 – Imagens do filme As Aventuras de Tintim. 

 

 

 

FONTE: O link http://omelete.uol.com.br/tintim/cinema/aventuras-de-tintim-critica/, acessado em 3 de 

outubro de 2012. 

 

A seguir, os vídeos relacionados na margem inferior de uma resenha do filme 

Homens de Preto 3: 
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FIGURA 12 – Relação de vídeos do filme Homens de Preto 3. 

 

 

FONTE: O link http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/, 

acessado em 3 de outubro de 2012. 

 

Esses vídeos complementam a experiência hipermidiática que se tem como 

forma de ilustração da resenha. Configuram uma experiência com excertos do filme, 

com partes, para que tudo não dependa apenas do que o autor da resenha assistiu, além 

de acesso a entrevistas, como a que podemos ver em alguns dos vídeos com entrevistas 

a Barry Sonnenfeld, Tommy Lee Jones, Josh Brolin e Will Smith. Além desses vídeos, 

há diversos outros, ligados às resenhas de outros filmes, que também cumprem com a 

ideia de complementar e aprofundar determinado aspecto da obra que é analisada não 

apenas pelo texto da resenha, mas por todas as partes presentes no Omelete que a 

completem. Um último exemplo está em vídeos como esse, que exploram um dos 

aspectos de um dos filmes analisados, o set de filmagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/
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FIGURA 13 – Vídeo sobre filme  O Hobbit – Uma Jornada Inesperada. 

 

 

 

FONTE: O link http://omelete.uol.com.br/videos/o-hobbit-uma-jornada-inesperada-visita-ao-set/, 

acessado em 3 de janeiro de 2013. 

 

Uma variedade de possibilidades técnicas que permitem a junção de promoções, 

escolha de salas de cinema, resenhas textuais ou audiovisuais, comentários, entrevistas 

ocasionais, imagens e trailers compõem toda a experiência eminentemente intersticial 

em uma totalidade que é mais que a união entre resenhas e comentários, mas que 

depende de uma compreensão global. 

O que está na tela implica em comportamentos reativos de um público 

interagente, que tem, na tele-realização de sua presença, e na centralização do fazer 

midiático, suas características. 

Sobre, todavia, como as características jornalísticas vêm sendo influenciadas 

nesse universo de midiatização, passamos a considerar o poder de uma ideia de opinião 

soberana do público. Isso se dá por fases. Por exemplo, em um primeiro momento, 

temos resenhas impressas, cuja imagem se baseia na autoridade de um especialista e 

pouca flexibilização com outras possibilidades de interação entre pessoas e plataformas 
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midiáticas. Se tínhamos apenas essa opção antigamente, hoje também temos o que se 

pode chamar de uma midiatização enquanto “terceira descontinuidade do jornalismo”, 

que é tratado por Demétrio de Azeredo Sóster no texto Midiatização, a terceira 

descontinuidade do jornalismo. Onde a primeira seria a invenção das rotativas, a 

segunda seria a informatização e a terceira a midiatização – e, mais especificamente – a 

complexidade da Web. 

Nessa terceira descontinuidade, percebemos que aquilo entendido como 

“jornalismo”, torna-se tão variado quanto a multiplicação de textos opinativos pela 

Web. Quer dizer, há uma base do jornalismo opinativo nas resenhas do site Omelete, 

mas, a partir daí, o que vale é o ambiente de interatividade promovida pela Web como 

um todo, que retira a centralidade da resenha textual ou audiovisual e a coloca na 

totalidade das relações humanas desdobradas em um mesmo contexto cultural que 

envolve filme, resenha, compras pela Web, comentários e conversas.  

Por outro lado, existe no Omelete uma “autoridade” de quem escreve os textos e 

de quem fala sobre um filme e seu trailer. Essa autoridade oferece um freio à ideia de 

“cultura do amador”, sem interferir na autonomia dos demais interagentes, mas sendo 

capaz de direcionar comentários e conversas. 

 Outro fator que faz parte do processo de midiatização dessas resenhas está na 

perspectiva de visibilidade do que vai ser publicado, que envolve uma superexposição 

que, antes, não existia. Melhor dizendo, o grau de importância de um texto torna-se 

menos “concentrada” e mais “diluída” ou democratizada. Antes, tínhamos uma 

exposição pontual; hoje, temos diferentes camadas de interpretação sobre algo 

publicadas, tornadas visíveis, confundindo conceitos de público e privado e 

demonstrando um novo tipo de sujeito, mais flexível quanto à sua identidade exposta, 

tornada pública. 

E todo esse conjunto, que tratamos aqui, depende de uma visão de 

“cibercultura”, que entendemos como o conjunto de produções culturais, bem como 

quaisquer ações humanas visíveis, na Web.  

Segundo Rovilson Robbi Britto (2009, p.172), todavia, sua definição “… não 

seria somente de uma cultura especificamente produzida em termos do ciberespaço, mas 
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de uma dimensão da cultura contemporânea que encontra no ciberespaço seu lugar de 

manifestação”
37

. 

Assim, não temos meramente uma “cultura produzida na Web”, através de 

resenhas cinematográficas, comentários, ligações com redes sociais e sites de compras, 

mas uma “dimensão” da própria realidade, de um conjunto de necessidades dispostas 

em ambiente de interatividade, e que, progressivamente, vai exigindo novas tecnologias. 

Temos, também, uma fragmentação das relações, na mesma medida da fragmentação de 

pontos de acesso ao fluxo midiático materializado numa resenha online. O senso de 

comunidade presente parece se resumir a alguma coisa vaporosa, superficial e dinâmica, 

tal qual existe nas redes sociais. E, assemelhando-se a elas, tudo transcorre através de 

identidades com nomes reais ou fictícios, imagens identificatórias reais ou fictícias, 

regras de conduta, e o desenrolar de uma conversa também superficial, que não constitui 

ainda um debate verdadeiro – considerando que, nos trechos que apresentamos, as 

pessoas só se manifestaram uma vez de cada, sem retomar. Por outro lado, há a 

possibilidade de apertar “responder”, dando início a um diálogo. 

 O que esses comentários significam para uma resenha e como eles são ligados à 

ideia de cibercultura? Para a resenha, significam uma participação constitutiva à 

mensagem que se torna mais que a resenha, mas toda a sistemática entre resenha, 

imagens, audiovisuais, links e comentários visíveis. A resenha que parte do Omelete 

vem se tornando mais que uma informação, mas um grande espaço de troca de ideias. 

Recepção, aqui, toma um outro sentido, saindo da passividade, para se tornar uma 

postura de fruição prática na troca de informações, ou mesmo na simples leitura de 

informações novas, falsas ou verdadeiras, úteis ou inúteis, que ilustram esses textos de 

resenha jornalística. 

 Dessa forma, a resenha online assume uma dinâmica de fórum, e, nesse fórum, a 

presença de uma identidade constituída por informações nem sempre comprováveis, em 

um ambiente que concebe a cultura como “… o complexo de valores, costumes, crenças 

e práticas que constituem o modo de vida de um grupo específico,…” (BRITTO, 2009, 

p.171). Ou seja, é na relação entre Recepção e Meio que temos um conjunto de posturas 

que partem de uma origem cultural geral, identificada com um público de adultos 

jovens, que inferimos ser em sua maior parte de classe média urbana. Temos, então, 

                                                           
37

 Já ciberespaço é entendido aqui como um conjunto de redes de computadores, como sendo a própria 

internet. 
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uma “cultura prática” relativa à participação e pertença num sistema de comentários 

dotado de regras que lembram uma rede social; e uma “cultura de longo prazo”, que diz 

respeito às identidades por trás de cada um que comenta, mas que nem sempre aparece 

em seus comentários de forma clara. 

 A ideia de cibercultura, a partir de uma cultura da participação, é construída 

através, justamente, não só da interação mediada por computador, mas da interação 

fundamental entre um ponto de acesso e o fluxo midiático. Como uma porta de entrada 

e de saída que, por si só, constitui-se ambiente simbólico movediço, despedaçando a 

ideia de “presença”, como nos coloca Rovilson Robbi Britto (2009), que é feita agora 

através de uma simulação de presença. 

 A nossa problemática, disso tudo, surge com o questionamento sobre a relação 

entre resenha online e cibercultura, e pode ser respondida através da metáfora da pedra 

que cai na água de um rio (um fluxo), repercutindo e ao mesmo tempo sendo levada; 

entrando em contato através de uma porta de entrada que não é apenas a porta de 

entrada técnica, o contato com o dispositivo, com a internet, mas, sobretudo, o contato 

com uma ambiência gráfica capaz de nos trazer um texto de um especialista sobre 

determinado produto cultural. Há o encontro do antigo com o novo; o uso da antiga 

credibilidade de um jornalista cultural, em um site de certa repercussão por ser ligado a 

um provedor relevante como o Universo On-Line, como base para novas criações por 

intermédio de um retorno da Recepção ao Meio, relativizando os polos de emissão e de 

recepção. 

 É preciso que prossigamos avaliando aspectos ideológicos e nichos culturais 

mais específicos no decorrer dos comentários das resenhas cinematográficas, o que se 

dará em outro momento deste trabalho. Mas que podemos configurar, preliminarmente, 

como parte de influências culturais que, ao lado das influências técnicas e 

mercadológicas, determinam uma coletividade com um senso real de “comunidade”. 

Que senso seria esse? A coincidência de diferentes pessoas em um mesmo fluxo de 

rotinas, de práticas, de trocas e de interações. A partir dessa coincidência, pessoas com 

identidades “reais” tão diferentes podem se encontrar e se sentirem parte de algo que 

transcenda isso.  

 Mas, por enquanto, podemos entender que lidamos com telas dentro de telas, 

graus de aproximação com um objeto que, ao mesmo tempo, são dois: a resenha de um 

filme e, também, o filme. Há um eixo cultural próprio envolvendo cinemaníacos ou o 
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cidadão comum que aprecia o entretenimento cinematográfico; outro envolvendo um 

universo de práticas na Web; e aquele envolvendo a experiência do autor do texto/vídeo 

resenha com o filme. Porém, o que verdadeiramente muda em tudo isso, além das 

interações em geral, é a lógica das redes sociais não como apêndice dessas resenhas, 

mas como complemento de um determinado tema cinematográfico. 

 Redes sociais se definem como redes de contatos entre pessoas baseadas em 

determinados sites ou ferramentas de sites. Segundo Raquel Recuero (2009, p.24), 

ampliando o que definimos antes a partir dela: 

 

Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores ( 

pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações 

ou laços sociais) (Wasserman e Faust, 1994; Degenne e Forse, 1999). Uma 

rede, assim, é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um 

grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. 

 

 

 Atores e conexões são, basicamente, os elementos básicos dos interagentes, ou 

seja, cada pessoa que comenta e o autor da resenha. São todos eles contribuintes de uma 

cultura própria, onde os polos de emissão e recepção se confundem e se fixam ao redor 

de uma lógica pós-massiva, em contraposição a uma lógica massiva, que, segundo 

André Lemos e Pierre Lévy (2010, p.26) envolvem mídias de massa que “… surgem a 

partir do século XVI com a formação da opinião, do público, primeiro pela imprensa e, 

mais tarde, pelos meios audiovisuais como o rádio e a televisão”. 

  Essa lógica pós-massiva é o que constitui a liberação dos polos de emissão e 

recepção em uma só sistemática de redes, cujos núcleos culturais envolvem ambiências 

próprias cujos detalhes veremos no decorrer deste trabalho. O que nos importa neste 

momento é ter uma ideia geral do que significa isso em um contexto de interconexões, 

de coletivização ou de “socialização” das discussões sobre resenhas e temáticas de 

filmes. Isso se opera no Omelete, mesmo que sem explorar toda a potencialidade de um 

conceito de nova Web, facilitadora e publicadora de contatos. 

 A “recepção” torna-se um processo de interação, predominantemente reativa, no 

Omelete, mas cuja experiência de cada interagente envolve outros interagentes, resenha 

em texto e resenha audiovisual, apenas. O site mantem seus elementos hipermidiáticos 

de acordo com práticas distrativas, onde a imersão que se dá a uma resenha perde-se em 

trailes, imagens e links, além do que quer que o interagente esteja fazendo.  
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 Tudo parece se fragmentar, em uma lógica que envolve a conjunção de 

elementos massivos e pós-massivos. Uma não elimina o outro, mas complementa. A 

participação, contribuição ou compartilhamento muitas vezes começa através de uma 

notícia impressa sobre o lançamento de um filme, que se reproduz em sites como o 

Omelete, existindo ao mesmo tempo em que o universo da Web, fazendo com que o 

público migre entre mídias e formatos, mas sempre em uma lógica primordial: a do 

processo de midiatização. 

 Esse processo de midiatização, a qual as resenhas do Omelete estão inseridas, 

envolve os três princípios da cibercultura citados por André Lemos (2010): emissão, 

conexão e reconfiguração. 

 A emissão constitui a parte definidora de um roteiro de conversação, diante do 

que o site dispõe como assunto. Ela também envolve, evidentemente, os formatos 

técnicos que tornem materializáveis determinada mensagem (texto e audiovisual). Essa 

mesma emissão também se dá através de outros interagentes, que emitem suas opiniões. 

Porém, tudo isso só faz sentido com conexões, que juntam todas essas emissões em uma 

mesma ambiência, em uma tela. 

 Por fim, temos a reconfiguração, que se dá, pelo que observamos de nosso 

objeto de estudo, pela transformação da leitura em escrita compartilhada, em debates 

que surgem sobre determinado filme. Mas que também começa pelos próprios recursos 

que unem imagem, som e texto, além de pequenas esquematizações, herdadas das 

revistas impressas, onde temos notas sobre um filme, avaliações quantificadas e 

simplificadas. 

 Assim, essa reconfiguração como devemos observar no Omelete, vai envolver 

elementos que iremos discorrer nos próximos capítulos, e envolvem o aspecto 

tecnológico e o culturológico como partes de um processo comunicacional maior, 

gerando uma preparação para algo que vai além de resenhas publicadas online, mas a 

formação de web-resenhas. Muda o suporte e mudam as práticas, valorizando-se uma 

maior autonomia dos interagentes. Todavia, essa autonomia não é total. Os interagentes, 

que ora são “público” ora são “publicadores”, são obrigados a seguirem uma 

determinada linha não apenas de comportamento, mas de assuntos, desenvolvendo suas 

ideias sempre a partir de algum ponto de partida, o que significa termos em ação um 

agendamento dos assuntos, uma “roteirização” ao lado de um adequamento a um 
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comportamento minimamente polido e de acordo com as leis no sistema de 

comentários.  

Temos que observar também que as conversas que surgem tornam as ideias mais 

visíveis, e, a partir disso, o Omelete pode ter conhecimento de como os interagentes 

pensam, do que preferem, e, assim, vão direcionando as resenhas de acordo com isso, 

como, por exemplo, na pressuposição a seguir que é feita do público no final da resenha 

do filme Homens de Preto 3: 

 

FIGURA 14 – Trecho da resenha textual do filme Homens de Preto 3. 

 

 

FONTE: O link acessado foi o http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-

critica/, em 29 de setembro de 2012. 

 

O que queremos demonstrar é que temos um caso aqui, no trecho “…E aqui 

algumas pessoas podem torcer o nariz…” a exposição do que o autor da resenha pensa 

do próprio público, que, a nosso ver, pode vir tanto de um senso geral que esse autor 

possua do público como da observação de alguns comentários em outros filmes. 

Evidentemente, essa pressuposição do que o público pensa para que um texto 

seja escrito é sempre existente. Não se faz normalmente um texto sem a possibilidade de 

imaginar o que os outros acharão dele. O que queremos dizer é que isso se torna mais 

fácil com o retorno rápido, nos comentários, do público interagente. O autor da resenha 

pode perceber padrões que vão se destacando com o tempo.  

Uma limitação a isso, todavia, está no fato de que não observamos, em nenhuma 

das resenhas cinematográficas desse site, a participação do autor da resenha nos 

comentários. Não há, também, um fórum, ligado ao Omelete, que permita não apenas 

comentários, mas conversas constantes.  

Já em relação ao que é discutido, não vimos nesse site um controle rígido 

demais, desde que sejam seguidas determinadas regras, como as apresentadas a seguir: 

 

 

 

http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/
http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/
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FIGURA 15 – Termo de uso e responsabilidade dos comentários do site Omelete. 

 

 

 

FONTE: O link acessado foi o http://omelete.uol.com.br/sobre/termo-comentarios/, em 29 de setembro de 

2012. 

 

Esse regramento demonstra que cada espaço possui uma filtragem. Nem tudo é 

permissível. E há canal para denúncias ao Omelete sobre quaisquer ofensas. Temos que 

a ideia de viver numa sociedade, viver em comunidade, mesmo em um ambiente 

aparentemente apartado da vida “real”, demonstra um prolongamento, uma 

complementação às regras cotidianas. 

Sobre os comentários em geral, o que vemos é a tendência a uma mesma forma 

de opinar sobre um filme. Os próprios interagentes, indiretamente, influenciam o que 

outros vão dizer e, provavelmente, pensar. 

E, nesse meio, temos, finalmente, a concepção de uma nova forma de fazer 

jornalismo cultural, que, hoje, se subdivide entre o que chamamos de “campo da 

produção” e o “campo de ação dos interagentes”. Esses dois campos, que serão mais 

bem abordados nos próximos capítulos, possuem, em comum, os seguintes elementos: 

uma noção de relações humanas em rede; identidades flutuantes; autonomia; adaptações 

http://omelete.uol.com.br/sobre/termo-comentarios/
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constantes a novas tecnologias através da convergência; totalizando a mutação da forma 

“resenha” em um eixo de opiniões e produtos culturais. 

Esse eixo, esse ponto de ligação, é o conceito de “opinião”, que se amplia na 

Web. Um conceito que parte de uma autonomia que valoriza a liberdade de construir 

reputações, que dependem dessa sociedade midiatizada na constituição de uma afetação 

constante que se dá, essencialmente, pela ideia de um lazer produtivo.  

Esse lazer produtivo só funciona através de um mínimo de conhecimento 

técnico, uma disposição pessoal e uma bagagem de conhecimento. Diríamos que a fase 

anterior, e que ainda existe, do impresso, serviu e serve de aprendizado para que as 

pessoas pudessem discutir melhor um produto cultural, além de acostumá-las a uma 

determinada visualização esquematizada de uma resenha, com a valorização de uma 

quantificação, de uma nota dada a um filme, através de desenhos que representam ovos 

fritos; fotos do filme; trailers; em seguida resenhas audiovisuais (sempre considerando 

o contexto de união do que seria uma prática textual ao formato do vídeo); e a interação 

reativa do público, que pode eventualmente ser mútua apenas no que diz respeito à 

conversação entre o próprio público (pois ainda não percebemos uma participação do 

autor da resenha nesses comentários e conversas). 

Quer dizer, temos fases que se tornam camadas de um imenso produto cultural 

(o Omelete), que é também produção e espaço. A opinião se liberta, numa identidade 

que pode ser imaginária, mesmo carecendo, em muitos casos, de credibilidade. E essa 

opinião se embasa na leitura dessa junção de elementos que citamos em um mesmo 

produto cultural.  

O que temos, assim, nas resenhas cinematográficas do Omelete, e que veremos 

mais detalhadamente adiante, trata-se do transbordamento de processos sociais, 

complementados pelas resenhas enquanto produção e resposta. O site é um ponto de 

continuidade, a mercados, filmes, produtos culturais em outras seções que possam ser 

inspiradas ou inspiradoras de filmes; com comentários que podem ser espaços para 

contribuições, brigas, narcisismo ou generosidade, em um verdadeiro “bios”. 

A mídia centraliza diversos processos sociais e comunicacionais, com um roteiro 

próprio, regras próprias e ambiência específica. Enquanto ambiência, existe enquanto 

fluxo com outros sites, com a experiência de assistir a um filme, com as interconexões 

com o Twitter e outras redes sociais – mas, principalmente, no Twitter. Podemos ver 

isso na imagem a seguir: 
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FIGURA 16 – Página do site Omelete no Twitter. 

 

 

FONTE: Acessível no link https://twitter.com/omelete, acessado em 29 de setembro de 2012. 

 

O Omelete exibe-se através da publicação dos seus próprios assuntos, nessa 

lógica de redes. Ou seja, parte dessa lógica trazida por André Lemos e Pierre Lévy 

(2010), que libera os polos de comunicação, permite uma conversação mundial, uma 

noção movente de esfera pública, na confusão entre público e privado, entre identidade 

individual e coletiva. 

Porém, sobre as mutações ao redor de nosso objeto de estudo, elas não se 

limitam às relações entre Meio e Recepção, mas se processam também na emissão 

original de conteúdo. Ou seja, isso ocorre não apenas na percepção de quem escreve a 

resenha em relação aos comentários, a um “gosto médio”, mas, também, na percepção 

de que o escritor ou apresentadores (no caso dos Trailers Comentados) têm de um 

formato técnico e cultural a que seu papel deve se adequar.  

https://twitter.com/omelete
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No próximo capítulo, veremos como se dão os elementos produzidos pelo 

emissor original para um público, que formatos utilizados, na convergência do texto 

com o audiovisual, qual o contexto em que se inserem as resenhas cinematográficas em 

ambiente online e, no quarto capítulo, como se processam as respostas do público e o 

que isso significa. 
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3. O MEIO E AS RESENHAS 

 

  A presente análise, distribuída neste e no quarto capítulo, será feita a partir de 

um universo essencialmente documental (partimos dos documentos, das resenhas 

textuais ou audiovisuais, enquanto unidades de registro)
38

. Quanto a esse universo 

documental, inserido na análise de conteúdo, descreveremos e contextualizaremos 

questões pertinentes à resenha enquanto formato do gênero opinativo do jornalismo 

(materializada nos casos escolhidos para análise), levando a uma possível nova forma 

de fazer resenhas mediante o site Omelete; e quanto ao temático, uma abordagem 

culturológica dos conteúdos e modos de organização desse conteúdo de cada resenha. 

Ou seja, teremos por base e direção unidades de registro que nos levarão a contextos (ou 

unidades de contexto) a serem devidamente explicados de acordo com a nossa 

abordagem de natureza qualitativa. 

 Aqui, tentaremos iniciar um processo que gere, no último capítulo, respostas à 

seguinte hipótese que constitui nosso ponto de partida: de que só estamos diante de 

“web-resenhas” se elas forem compreendidas como um conjunto fruto da convergência 

midiática, e não como um texto ou um vídeo isolado. Isso nos levará, nesse último 

capítulo, a uma síntese do que significam os recursos utilizados, seja na relação da 

resenha com a cibercultura
39

 ou sua formação com base na convergência midiática, e, 

com base nisso, verificarmos quais as lições para a resenha impressa tradicional essas 

resenhas presentes na Web trazem
40

. Mas, antes, precisamos levar em conta algumas 

considerações iniciais e uma breve explicação sobre o Meio formado pela indústria 

cinematográfica, a título de contextualização. 

 

3.1. Considerações iniciais sobre modelo de comunicação e sobre nossa análise 

 

 Antes da análise propriamente dita (que deverá gerar respostas à hipótese), 

devemos observar algumas questões, como o fato de que o processo mais básico da 

                                                           
38

 Ainda que os objetos analisados sejam descritos também a partir de seu universo temático, o que faz 

parte da necessária contextualização. 
39

 Entendemos a resenha feita na Web como elemento cibercultural. 
40

 Lembremos que nosso processo de análise se dará não apenas neste capítulo, mas também no próximo, 

pois estamos diante de duas realidades: a da produção da mensagem e a do retorno do público interagente, 

e vemos que esses elementos devem ser considerados em capítulos diferentes. 
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comunicação, como sabemos, envolve emissão, mensagem e recepção, conforme o 

modelo formal de Shannon, com auxílio de Warren Weaver, em The Mathematical 

Theory of Communication, em 1948, e que, conforme Armand e Michèle Matellart 

(2007, p.58) coloca a questão da comunicação de forma linear, onde temos os seguintes 

componentes:  

 

…a fonte (de informação), que produz uma mensagem (a palavra no 

telefone), o codificador ou emissor, que transforma a mensagem em sinais a 

fim de torná-la transmissível (o telefone transforma a voz em oscilações 

elétricas), o canal, que é o meio utilizado para transportar os sinais (cabo 

telefônico), o decodificador ou receptor, que reconstrói a mensagem a partir 

dos sinais, e a destinação, pessoa ou coisa à qual a mensagem é transmitida. 

 

 Ou seja, uma visão inteiramente calcada na ideia de informar algo, e não na de 

comunicar, propriamente. O processo é inteiramente linear, não considerando 

verdadeiramente em toda sua complexidade fatores de natureza humana ou 

mercadológica, bem como uma ambientação criada por meio da tecnologia capaz de ser 

muito mais variada na veiculação do conteúdo a partir de sua condição reducionista de 

“impulsos elétricos”. 

 A questão do Meio, podemos assegurar, é, hoje, entendida de forma mais 

completa, incluindo-se a ideia de contexto, que pode ser de origem sociocultural, ou, 

simplesmente, uma circunstância que leva a uma sensação verdadeira de imersão em um 

assunto que se confunde com o próprio suporte tecnológico. Mensagem e Meio tornam-

se como se fossem um só elemento. 

 Canal, mensagem e decodificador ao mesmo tempo, a Internet, a Web e o 

suporte (computador, celular e tablete, por exemplo) comunicam, em um primeiro 

momento, uma nova ordem de mundo, de formatos tecnológicos e de atividades 

humanas. 

 Essa nova ordem de mundo, não mais tão recente, envolve uma confusão dos 

polos de emissão e de recepção que reificam a ideia de Meio e de temática da 

mensagem. As resenhas, nesse mundo, não se limitam a um transporte impresso, mas 

são transbordadas para uma rede de fluxos, em uma dimensão própria de elementos 

hipermidiáticos.  

 O Meio “Omelete”, por exemplo, em nossas observações, nos vem apresentando 

diferentes camadas: meio sociocultural do emissor, meio sociocultural de cada 

interagente dentre o público, meio tecnológico e circunstâncias ou microcontextos (no 
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caso mais específico de cada interação do público através dos comentários, se 

considerarmos o universo geral do Omelete e não apenas o que é produzido pelo 

emissor original), antes de um “resultado final” sem definição, sem forma. 

 Temos contato com nosso objeto de estudo a partir das consequências, do 

resultado de todas essas camadas, como um fluxo “fotografado” em momentos isolados. 

Não tencionamos analisar o mundo do emissor ou o do receptor, mas aquilo que resulta 

das interações possíveis, que tomam forma através de duas das camadas citadas: 

circunstâncias ou microcontextos e meio tecnológico. 

 As circunstâncias envolvem acontecimentos instantâneos, que dizem respeito ao 

momento de uma postagem de um comentário, resposta a um comentário, publicação da 

resenha, além de tudo aquilo que está “fora” da ambiência visível do site, envolvendo 

ações presumidas: programação de salas de cinema e participação em promoções, bem 

como leitura de entrevistas e notícias que funcionam ao redor de uma resenha. Um foco 

maior sobre as “circunstâncias” ou microcontextos será dado no capítulo seguinte, mas 

com alguns pontos explicados neste capítulo, sempre que for conveniente. 

 Quanto ao meio tecnológico, temos toda uma base na noção já conhecida de 

“hipermídia”, que se desenvolve a partir do que expomos anteriormente, com a ideia de 

convergência de diferentes plataformas midiáticas (vídeo e texto preferencialmente, mas 

também som isoladamente, infográfico e animação) em um mesmo meio (o 

computador, tablete ou celular). Mas, o foco de nosso trabalho nesta fase está nessa 

convergência de texto e audiovisual, que trazem um elemento extra para a resenha 

textual, contextualizando melhor determinado assunto ou se expressando através do 

próprio vídeo. 

 Verificaremos isso através de cinco exemplos envolvendo hipertexto e 

audiovisual na temática cinematográfica em relação a: Homens de Preto 3, Looper – 

Assassinos do Futuro, As Aventuras de Tintim, Batman – O Cavaleiro das Trevas 

Ressurge e O Hobbit – Uma Jornada Inesperada (esses dois últimos analisados neste 

capítulo apenas no que os diferencia dos demais: a presença de resenhas audiovisuais), 

em que partimos de amostras mais simples ou mais complexas, dependendo do caso, e 

considerando, de acordo com Lawrence Bardin (2011), que nosso polo de análise 

sempre estará na mensagem (do emissor ou do público interagente), neste capítulo, 

especificamente, teremos como unidade de registro a ideia de documento materializado 

nos textos de resenha crítica e nos vídeos que contêm resenha ou as situam em um 
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contexto. No subcapítulo seguinte abordaremos as mensagens produzidas pelo público 

interagente, e, em ambos, o que pode permitir o surgimento da noção de web-resenha 

em detrimento da ideia de que simplesmente teríamos apenas resenhas online. 

 Porém, antes de atingirmos esse patamar, devemos contextualizar brevemente a 

indústria cinematográfica ocidental, sobretudo norte-americana. Em seguida, fazermos  

uma análise dessas resenhas sob uma ótica do jornalismo online em meio à 

convergência entre texto e audiovisual que serão demonstradas junto à questão da 

resposta do público tornada visível através dos comentários. 

 

3.2. O meio formado pela indústria cinematográfica 

 

 Os primeiros momentos relevantes, em termos industriais, da manipulação da 

reprodução exata de uma imagem em movimento através da tecnologia começam no 

século XIX, culminando, no final daquele século, no cinetoscópio de Thomas Edison e 

o cinematógrafo dos irmãos Lumière (DUARTE, 2010).   

 Segundo Carlos Augusto Calil (In: XAVIER, 1996, p.45), “o primeiro comércio 

cinematográfico foi o de equipamentos. Vendia-se o projetor e o cliente levava também 

um ou mais rolos de filmes que ficavam em sua propriedade.”. O que redundou, com o 

tempo, no comércio de cópias de filmes, através dos grandes conglomerados 

cinematográficos como a Paramount e a Metro-Goldwyn-Mayer.  

 Por trás dessas transformações tecnológicas, tivemos transformações como a 

possibilidade de um tempo organizado de trabalho que trouxesse um tempo também 

delimitado de lazer, e uma indústria ao redor desse lazer. Isso foi se potencializando, 

levando a um lazer também residente na discussão sobre o próprio produto cultural, na 

vivência coletiva em relação a um determinado filme, pois “a cultura do cinema é 

baseada menos em objetos e mais em intangíveis efeitos de memória e experiências 

compartilhadas” (GUNNING, Tom In: XAVIER, Ismail, 1996, p.42), o que coaduna 

com Walter Benjamin (1994, ps.168-169) em que se tem uma existência serial da obra 

e, “…na medida em que essa técnica permite à reprodução vir ao encontro do 

espectador, em todas as situações ela atualiza o objeto reproduzido”. Essa atualização se 

dá através do valor da experiência midiática que se figura no momento exato tanto em 

que se assiste a um filme como na aura estendida para a temática, os atores, a indústria 

por trás da construção técnica do filme e preparação de cada cena, cada boato, cada 
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comentário, cada conversa, diluindo a realidade da unicidade de um filme, mas o 

atualizando a cada discussão. 

 O que faz com que a discussão sobre um filme corresponde a uma ideia de 

produto cultural que transcenda e muito a simples experiência de sentar numa cadeira de 

cinema e assistir a um filme, por exemplo, começou com a projeção de atores que se 

tornaram celebridades
41

.  

 Nesse entremeio, temos, até hoje, a óbvia convergência de públicos, suportes 

tecnológicos e mercados. Por exemplo: série literária ou história em quadrinho que se 

tornam filmes, ou filmes que se tornam animações etc. Mas, o que nos parece evidente 

em nosso trabalho está na exploração de textos ao redor não apenas de um filme 

enquanto mercadoria cultural, mas sobre a experiência em relação a assistir à 

determinada obra. Essa experiência envolve também o contato com a tecnologia do 

cinema, sobretudo nas primeiras resenhas cinematográficas, que abordavam um 

universo completamente desconhecido, na época em que a novidade era mais a 

tecnologia que o conteúdo de um filme. 

 Uma das resenhas mais antigas sobre cinema, e que demonstram a forma de 

enxergar essa tecnologia em seu início, como demonstra uma das primeiras resenhas 

cinematográficas, no quediz respeito ao trabalho de uma jornalista cujo pseudônimo era 

“Alice Rix”. Sobre o Veriscópio, um antigo aparelho para projeção de filmes, ela 

demonstra assombro, com recordações de infância sobre a “lanterna mágica”, um 

instrumento de projeção criado no século XVII por Christian Huygens, evocando uma 

ideia de sobrenatural, quando diz: 

 

Lembrei-me de repente de um esquecido medo infantil do espetáculo de 

lanterna mágica. A sala de show na escuridão, a pálida planície branca 

estendendo-se até o desconhecido mundo das sombras. Tudo bem chamá-la 

de lençol, dizer que estava esticado entre inocentes e familiares portas 

dobráveis; apesar disso, ele separava o conhecido e o seguro do misterioso 

além onde sombras horríveis viviam e moviam-se com assustadora rapidez, 

sem fazer nenhum barulho. E estas eram sempre horríveis, não importa quão 

grotescamente divertida fosse a forma que assumissem, e elas me seguiam até 

o berço durante horas, ficando em meu coração e em minha alma pela negra 

noite adentro. E algumas vezes nem a luz da manhã podia espantá-las. E hoje 

parece que elas resistem aos anos.
42

  

 

                                                           
41

 Lembrando que o primeiro caso nesse sentido foi em relação a Maurice Costello (CALIL, Carlos 

Augusto In: XAVIER, Ismail, 1996). 
42

 Trecho citado originalmente numa dissertação de Daniel Gene Streible, intitulada A History of the 

Prizefighting Film, 1894-1915, de 1995 Apud: Tom Gunning In: Ismail Xavier, 1996, p.31. 
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 Essa experiência midiática, relatada pela jornalista, já principia uma forma de 

fazer resenha cinematográfica, explorando o momento, a experiência, as reminiscências. 

Posteriormente, claro, teremos resenhas que vão valorizar a temática dos filmes, a partir 

do momento em que sua complexidade narrativa aumenta, tornando mais interessante a 

união entre duas temporalidades: “…por um lado, aquela da coisa narrada; por outro, a 

temporalidade da narração propriamente dita” (GAUDREAULT, JOST, 2009, p.33). Há 

o tempo da narrativa em si, e há o tempo da visão do crítico – o que, por sua vez, vai se 

complexificar na visão do espectador comum. 

 Na época, a narratividade de uma obra cinematográfica era menos relevante que 

o aparato tecnológico e o impacto da experiência do crítico ao analisar determinada obra 

dependente necessariamente do contato com essa tecnologia. Posteriormente, ainda que 

tenhamos inovações tecnológicas, valoriza-se a temática e a fama dos atores, o 

momento atual pela qual esteja passando a indústria cinematográfica norte-americana, o 

histórico de produções de um mesmo diretor etc.  

 

3.3. Análise das convergências de texto e audiovisual mediante hipermídia 

  

 Iniciando a análise, que não pretende ser demasiadamente formal, vemos que 

uma boa noção preliminar de contexto se dá, por exemplo, quanto ao universo do 

jornalismo cultural, já abordado, que nos levou à questão do jornalismo cultural online. 

Todavia é preciso conceber que o meio pelo qual se processam as mensagens (as 

resenhas e os comentários do público, por exemplo) hoje depende de uma amplitude 

também cibercultural, além de webjornalística (ou jornalística online) – em que 

“webjornalismo” ou “jornalismo online” está incluído em “cibercultura”. A partir dessa 

possibilidade de inter-relação entre jornalismo online e cibercultura, entendemos todo o 

fazer jornalístico em função de sites noticiosos ou de entretenimento como parte e 

transmissão do tipo de cultura que ocorre no tipo de espaço nascido de fluxos diferentes 

de informação digitalizada e instrumentalizada com recursos hipermídia. 

 Sobre esse fazer jornalístico, temos que o jornalismo na Web brasileira – se 

considerarmos a primeira reportagem completa publicada na internet – apareceu em 

1995, pelo Jornal do Brasil (PRADO, 2011). Desde então, também de acordo com 

Magaly Prado (2011, p.21), “estatísticas mostram que o acesso cresce 50% desde 1995. 

Outro dado dá conta de que 80% das redações do mundo usam a rede como fonte.”. Ou 
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seja, temos a rede não apenas como meio de expressão e interação com a informação 

jornalística, mas também como fonte de informações ou como sendo a própria notícia. 

 Mas, devido à complexidade da rede, temos um ambiente, sobretudo no campo 

do jornalismo opinativo, em que nem sempre há um site só de jornalismo, mas sites com 

conteúdo jornalístico, focados no entretenimento, mas cujos profissionais podem ter ou 

não uma formação jornalística. É o caso do Omelete, descrito anteriormente. Sobre as 

análises de suas resenhas e seus entremeios, comecemos sucintamente com dois campos 

que traduzem a maior parte das experiências com esse site: o audiovisual e o 

hipertextual. 

Em um primeiro momento, temos o audiovisual, uma linguagem que surge como 

“… os modos artificiais de organização da imagem e do som que utilizamos para 

transmitir ideias ou sensações, ajustando-nos à capacidade do ser humano para percebê-

las e compreendê-las” (RODRÍGUEZ, 2006, p.27). Tem-se, assim, que a valorização da 

imagem e do som, do “áudio” e do “visual” é aquilo que é feito na análise de críticos 

sobre determinados filmes. Todavia, essa valorização ainda depende muito do ambiente 

textual. Esse lado textual é exposto na Web sob a forma de “hipertexto”.  

Podemos entender “hipertexto”, o qual já definimos antes, como parte da noção 

de hipermídia, a multiplicação e referenciação de textos através de textos não é uma 

novidade completa (por exemplo, as referências bibliográficas e as citações). Mas se 

torna mais profícua e verdadeiramente imediatista através da World Wide Web e seus 

links, que podem nos levar a diversos outros textos, como sabemos. São principalmente 

textos que continuam diretamente com o que está escrito, ou apenas ligados ao assunto 

de forma mais indireta. Inclusive, fazem parte de um universo maior que é a 

hipermidialidade, ou seja, a convergência de diversas mídias (textuais, sonoras, 

audiovisuais, pictográficas) em uma mesma tela. 

 No nosso caso, não há uma variedade relevante, entre as diferentes resenhas 

jornalísticas, no que diz respeito ao hipertexto. A não ser pelo fato de levar a uma nova 

ordem imersiva, mais complexa, combinando bem com a multimidialidade e/ou a 

hipermidialidade.  

 Analisando o filme Homens de Preto 3, sabe-se que ele não possuía Trailer 

Comentado até o momento em que o analisamos, mas se complementa com todo um 

universo audiovisual, que traz, para o campo do texto da resenha, fragmentos do filme. 

Quer dizer, temos um produto cultural que existe em função de som e imagem que 
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termina sendo retratado, interpretado, comentado em um ambiente que também permite 

o audiovisual.  

 Comecemos com uma noção da resenha textual desse filme e suas especificações 

técnicas nas duas imagens seguintes: 

 

FIGURA 17 – Trecho da resenha textual do filme Homens de Preto 3. 

 

  

FONTE: http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/, acessado em 

26 de outubro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/
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FIGURA 18 – Ficha técnica e avaliação do filme Homens de Preto 3. 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/, acessado em 

26 de outubro de 2012. 

 

Esse primeiro trecho da imagem que disponibilizamos no primeiro capítulo, 

mais focado no texto que na tela como um todo, mostra um pouco sobre como a resenha 

textual em ambiente hipermidiático segue passos parecidos com os elementos básicos 

de uma resenha impressa. Identificação do filme, impressão inicial do autor, autoria 

evidente, origens da história do filme, título e subtítulo. O Meio, nesse exemplo, é 

construído tanto pelo suporte tecnológico como pela temática em si. Além disso, há as 

especificações técnicas, que também existem em ambiente impresso, com dados sobre o 

filme e sua qualificação como “Bom”. Todos esses elementos perfazem uma noção de 

temática, construída através da união de três suportes midiáticos elementares: texto (e 

especificações técnicas esquematizadas), imagem e vídeo.  

O texto parte de uma visão pessoal, porém embasada, do autor da resenha, que 

descreve sua experiência diante do filme. Além disso, há uma contextualização, uma 

explicação das origens da ideia que gerou o filme analisado, junto a um senso crítico 

próprio. O que muda em relação à Web, é que essa mesma visão não depende apenas do 

que chamamos de “contexto interno” à resenha, mas, também, a um macrocontexto, que 

envolve a possibilidade do público visitar diversas páginas, por conta própria, assistir a 

diversos vídeos e interpretações em uma mesma tela, e concordar ou não com o que é 

escrito. 

http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/


77 

 

Essa hipertextualidade envolve uma noção de anterioridade e posterioridade, e 

de memorização de informações no sistema. O senso de anterioridade e posterioridade 

depende, claro, da dinâmica dos links, das relações entre eles; e a memorização (e 

possibilidade de localização) de informações, típicos da internet, trata-se da 

concretização dessa relação entre links, permitindo que se trace um caminho para 

diversas informações que sirvam de macrocontexto à análise do produto cultural. 

A intertextualidade permite que diferentes elementos culturais permeiem esse 

meio: a indústria cinematográfica norte-americana, o mundo dos fãs brasileiros, a base 

de referências que tem a ver com a formação do jornalista que trabalha em determinado 

ambiente (no caso, o Omelete), o contato com um ecossistema de sites que abordam o 

filme (ou filmes parecidos), tudo isso antes da própria possibilidade de resposta. 

Se ficássemos limitados à textualidade estrita dessas resenhas, veríamos a 

preponderância do texto (ou hipertexto) em relação a outras ferramentas 

hipermidiáticas; autoria evidente; predomina alguma linearidade textual (entrecortada 

apenas por eventuais links); foco em uma temática específica (trata-se de “Cinema”) na 

exploração de um subtema (no caso, determinado filme); contextualização e ilustração 

através de elementos hipermidiáticos; e uma perecibilidade típica da Web, ao existir de 

acordo com uma transitoriedade na passagem de páginas que se sucedem diante da 

leitura ativa do público, mantendo a ideia de anterioridade e posterioridade entre textos 

e links, rodeados por imagens e trailers. Outro ponto interessante é o formato “portal” – 

basicamente uma porta de entrada visual e funcional onde temos a informação 

compartimentada em seções – presente em todos os casos que analisamos, e que será 

melhor visto adiante, bem como os elementos anteriores. 

Já o fundamento temático de cada texto de resenha trata-se de um 

prolongamento da presença do cinema norte-americano, do cinema em si, desde os seus 

fundamentos na tela imponente até sua distribuição, suas cópias em telas menores, e sua 

fragmentação em trailers. Ou, passando do universo de um filme, dos boatos sobre a 

vida de alguma celebridade, até a análise detida e profissional de seu andamento, de sua 

qualidade ou falta dela, apresentado no Omelete ainda de forma parecida com a resenha 

do jornalismo impresso, tradicional.  

Parte do próprio Meio que analisamos, evidentemente, envolve a própria noção 

de cultura cinematográfica, uma forma de ver um filme, de ver o mundo, aliada a uma 

noção de tecnocultura que, segundo Muniz Sodré (2001, p.7) é: 
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…uma designação, dentre outras possíveis, para o campo comunicacional 

enquanto instâncias de produção de bens simbólicos ou culturais, mas 

também para a impregnação da ordem social pelos dispositivos maquínicos 

de estetização ou culturalização da realidade. 

 

 Essa apropriação tecnológica é parte da validação de uma democratização das 

informações. Tem-se uma indústria cinematográfica que depende também de uma 

indústria editorial (como no caso de filmes baseados na série “Harry Potter”, por 

exemplo), que influenciam uma forma de pensar os usos que podem ser feitos da 

percepção e interpretação com um filme. A princípio, algo determinado pelo olhar de 

um especialista; porém, sob a forma de um texto aberto a um meio convergente, onde 

temos uma relação mais individual entre público interativo e a resenha do Omelete. 

 Discurso e narração se misturam nesses textos e nos Trailers Comentados. 

Sendo o discurso reforçado pelos argumentos textuais e a narração reforçada pela 

possibilidade expressiva dos trailers. A história é recontada, parcialmente, no corpo do 

texto, mas nele predomina a demonstração de uma linha de raciocínio. E essa linha 

nunca é, pelo que vimos, totalmente neutra, pois ainda parte do princípio de que mesmo 

um filme criticado negativamente possui pontos que o tornam passível de ser assistido.  

 Enquanto o filme ou seu fragmento mostra ações sem dizê-las, o discurso 

presente na resenha textual encadeia conceitos abstratos e uma contextualização que 

parte do universo fora o filme ou entre o filme e o espectador potencial.  

 Nesse ponto, é preciso confirmar que o mais importante do nosso estudo sobre o 

“meio” não está no universo técnico, hipermidiático ou hipertextual do Omelete, mas 

em seu “entremeio” cultural, formador de um universo a parte, uma continuidade da 

indústria cinematográfica que ganha peso na Web, fomentando não apenas a leitura, 

mas ações reais (não só a de meramente fazer alguém assistir ao filme). 

 Verificamos, também, na confluência entre texto e audiovisual, três instâncias do 

uso desse audiovisual perante os textos: o vídeo “fragmento” (o trailer); o Trailer 

Comentado e o OmeleTV; e a base real no filme, no produto cultural, “íntegro” e 

original. 

 Sobre a resenha desse filme que analisamos, suas relações com vídeos em 

imagem retirada da seção Vídeos, com menos vídeos que os apresentados na página da 

resenha textual do filme: 
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FIGURA 19 – Relação de vídeos do filme Homens de Preto 3 retirada da seção Vídeos. 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/videos/busca-videocenter/?q=Homens+de+Preto+3, acessado em 3 de 

fevereiro de 2013. 

 

 Observa-se o uso do audiovisual aqui para contextualizar e mostrar aquilo que o 

texto não consegue. Ao mesmo tempo, o texto surge para tratar de elementos mais 

abstratos. Os dois, dessa forma, convergem, em busca de uma ampliação do panorama 

geral que permita ao público interagente formar uma ideia sobre o filme e a discussão 

sobre o filme.  

 O que verdadeiramente alimenta essa resenha não é, todavia, a leitura ou o olhar 

passivo diante do texto, dos vídeos e das imagens. O público interagente prossegue com 

a repercussão de um determinado filme e resenha através dos comentários e dos sites de 

redes sociais.  O fato é que esse inteiro conjunto de texto, imagem e vídeo revela menos 

que o senso de anterioridade e posterioridade percebidos através da profusão de sites e 

links da Web.  

http://omelete.uol.com.br/videos/busca-videocenter/?q=Homens+de+Preto+3
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 Sobre essa questão da junção de texto, imagens e vídeos, o mesmo se processa 

em outras resenhas de filmes do Omelete, como podemos ver em Looper – Assassinos 

do Futuro: 

 

FIGURA 20 – Página da resenha textual do filme Looper – Assassinos do Futuro. 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/looper/cinema/looper-assassinos-do-futuro-critica/, acessado em 15 de 

dezembro de 2012. 

 

 No geral, a resenha desse filme o apoia mais com imagens paradas que em 

movimento, e sempre com a ideia de portal em sua formação. Ou seja, uma tela inicial 

que leva o público à resenha, que critica; aos horários de salas de cinema, clipes e 

feturettes e espaço para uma entrevista exclusiva, elementos que constam na imagem a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

http://omelete.uol.com.br/looper/cinema/looper-assassinos-do-futuro-critica/
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FIGURA 21 – Página inicial do “Especial” sobre o filme. 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/looper/, acessado em 21 de dezembro de 2012. 

 

 Essa noção de porta de entrada, que recepciona e ao mesmo tempo direciona o 

público para outras seções sobre o mesmo filme auxilia mais na reunião de diferentes 

elementos informativos que darão uma orientação ao público. São elementos que, 

juntos, aumentam a noção de experiência midiática de quem convive com o Omelete, 

em busca de novidades e informações para a realização de ações na vida real – como a 

de assistir ao filme. Isso, o uso dessa ferramenta, também ocorre com o filme Homens 

de Preto 3 e tantos outros. Tem-se uma porta de entrada que substitui o formato de um 

índice ou sumário. Ela direciona o público para a leitura, para assistir a vídeos, para ver 

imagens e para programar ações na vida cotidiana. 

 Talvez esse recurso sirva para de certa forma “programar”, e não meramente 

direcionar, o público. Porém, “programar” no sentido de criar uma forma de operação e 

uma estética próprias ao site, que traga uma identificação, de certa forma. 

http://omelete.uol.com.br/looper/
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 As resenhas de Homens de Preto 3 e de Looper – Assassinos do Futuro são, 

evidentemente, feitas considerando o que nos referimos antes uma noção de fluxo, como 

uma corrente de informações que forma um ambiente para leitura, escrita e experiências 

midiáticas permitidas através de interações entre o que o público faz diante da tela do 

computador e seu planejamento em termos de salas de cinema e horários, ou a longa 

exposição de ideias nos comentários e redes sociais conexas (sobretudo através do 

Twitter, um meio que o Omelete usa para falar de suas novidades). 

 Sobre essa noção de porta de entrada, que é a noção de formato “portal”, sua 

primeira referência surge em Telépolis, obra de Javier Echeverría, em que “os velhos 

engenhos ou mecanismos de busca, espécie de páginas amarelas, criados com a função 

de localizar e classificar informações para facilitar o uso da World Wide Web, são os 

precursores dos portais ou ‘hubs’” (BARBOSA, 2003, p. 152)
43

,. O Google
44

 poder ser 

um exemplo disso, de uma porta de entrada para diversas informações e experiências. 

Esse tipo de configuração das funções permite ao internauta criar seu próprio roteiro de 

leitura e de experiência midiática, em meio a um labirinto de possibilidades trazidas por 

inúmeros links. Essa personalização do trajeto é a característica fundamental permitida 

por um portal. 

 A noção de se pertencer a um lugar, a um site, também surge na proporção de 

poder tomar diferentes ações, a partir de vários caminhos que surgem, adequadamente 

organizados, e que evitam a dispersão na Web. Cria-se uma identificação com aquele 

meio, que vai se solidificando com o tempo, com o tipo de conteúdo e de experiência 

com outros interagentes, com outras ideias, de forma mais ou menos alinear, mas 

sempre organizada. 

 Exemplos do uso do formato portal no Omelete já nos foram dados diversas 

vezes neste texto, sempre com a categorização das informações, com a organização de 

tudo em pacotes cuja chave de acesso está no interesse de cada interagente.  

 O formato portal permite, podemos dizer, uma interação pré-programada, onde o 

internauta só possui aquelas opções de entrada, mas que, a partir daqueles pacotes de 

informação, a partir de um dado direcionamento, pode formar sua experiência midiática, 

podendo trabalhar com diversos caminhos que marcam uma identidade formada por 

                                                           
43

 BARBOSA, Suzana. Jornalismo de portal: novo formato e categoria para o jornalismo digital. In 

MACHADO, Elias; PALACIOS, Marcos (Orgs.). Modelos de jornalismo digital. Salvador: Edições 

GJOL, Calandra, 2003. 
44

 http://www.google.com.br/. 
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interesses, por ações, por um conjunto de práticas. Pois, em meio ao anonimato da 

leitura hipertextual, há a marca pessoal formada pelo interesse que se tem sobre 

assuntos e fragmentos específicos de assuntos. Tudo, assim, complementa-se, formando 

um imenso mosaico suficientemente em ordem, para que haja a sensação de proteção ao 

“caos” reinante fora do site. 

 Esse mosaico só vem a fazer sentido através de toda uma hipermidialidade e 

espaço de interações do público ou entre o público. Um fator importante na interação do 

público com o Omelete e nos usos possíveis através da hipermídia ocorre com os vídeos 

dispostos, como no caso da entrevista com a atriz Emily Blunt em Looper – Assassinos 

do Futuro. A resenha é lida com base nesse universo maior, contextual, complementar, 

que se expressa na possibilidade de contato com vídeos como esse: 

 

FIGURA 22– Entrevista com uma atriz do filme feita pelo Omelete. 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/videos/looper-omelete-entrevista-emily-blunt/, acessado em 3 de 

outubro de 2012. 

 

http://omelete.uol.com.br/videos/looper-omelete-entrevista-emily-blunt/
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A resenha propriamente dita trata-se de todo o encadeamento, de tudo o que há 

entre diferentes formas de perceber as informações de um filme. Há a forma estrutural 

esquematizada de cada imagem, seja de cada foto dos filmes ou de cada “quadrado” que 

representa um trailer. Tem-se, como complementação dessas resenhas jornalísticas, um 

processo de representação, que, segundo Jacques Aumont (1993, p.104) “… é um 

processo pelo qual se institui um representante que, em certo contexto limitado, tomará 

o lugar do que representa”. Ou seja, todas as imagens, relativas às resenhas abordadas 

não passam de: complementos (ilustrações), mas também servem de guias para o 

entendimento dos filmes a que as resenhas se referem. São representações postas em um 

recorte específico com uma ampla utilidade, que vai além da simples representação. 

Os trailers são, basicamente, vídeos curtos, sem ser apenas a lógica 

transmissionista (de um-todos) do Cinema e da TV. Como as imagens, podem ser 

copiados através de programas específicos, ou serem redirecionados através de links.  

Em suma, a seção “Vídeo” presente nesse site possui um material com as 

seguintes características: sua origem pode ser ou não própria do Omelete (um trailer 

possui uma fonte exterior ao site, enquanto que certos vídeos que analisam os filmes são 

produzidos pelo Omelete e serão vistos adiante), e sua função é sempre ilustrar e 

aprofundar. Lembrando que esse formato só existe hoje por beber da fonte do Cinema, 

que, segundo Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2009, p.296): “… exerceu de imediato 

uma forma de captação extrema, atraindo e subjugando irresistivelmente os 

espectadores”, antes de, num segundo momento, vir a Televisão, mais individualizável 

– tudo isso antes da tela do computador. 

Também é preciso salientar que todo o panorama envolvendo imagens e 

audiovisuais nessa tela do computador, dispondo as resenhas do Omelete, reflete um 

grande ecossistema presente na Web, onde imagens e vídeos provêm não inteiramente 

de um site, mas de uma variedade de fontes, como o site oficial de um determinado 

filme, um site estrangeiro que cumpre a mesma função de entretenimento do Omelete, o 

Youtube, e outros. Tudo isso pelo poder da hipermídia, que interliga diferentes fontes 

em um só ambiente de fluxos de informações.  

De uma maneira geral, percebemos também a existência de uma experiência 

multissensorial, que só será devidamente completada através do que é essencial na 

versão Web: interação. Tudo o que explicamos até agora não faria o menor sentido sem 

a possibilidade ativa de reutilização dos trailers e das imagens para contextos que 
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permitam ao público conversar, dialogar. Isso começa com uma liberdade técnica dos 

dispositivos, enquanto partes de um ecossistema profundamente imagético e 

audiovisual, de diferentes fontes, complementando textos e futuros diálogos entre os 

interessados nos filmes analisados. Para tal, também temos que colocar em evidência 

que haja uma constante atualização. O que, afinal, seria uma continuidade do universo 

hipermidiático de cada resenha online? Provavelmente, as demais notícias sobre o 

produto cultural analisado, novas subseções presentes no Omelete, com mais imagens e 

vídeos.  

Mas, ainda não falamos detalhadamente de casos mais específicos, sobretudo 

envolvendo os outros três exemplos que analisamos. Partimos de produções 

cinematográficas cujas resenhas se mantêm num contexto mais limitado em termos de 

experiências possíveis com o público interagente. Um caso intermediário está na 

resenha do filme As Aventuras de Tintim. Consideramos “intermediário” porque ele está 

entre os exemplos que estamos analisando que não possui tantas referências 

audiovisuais interligadas ao campo das resenhas textuais como o filme Batman – O 

Cavaleiro das Trevas Ressurge ou o O Hobbit – Uma Jornada Inesperada, nem é tão 

fraco nesse aspecto como os anteriores. O diferencial está no vídeo presente na subseção 

OmeleTV, uma produção que, diferente da entrevista com Emily Blunt, feita em inglês, 

em um ambiente completamente exógino (com o uso somente da língua inglesa), 

envolve cenário e jornalistas explicitamente brasileiros e utilizadores de língua 

portuguesa, com vinheta própria e um aspecto mais amadorístico. Vamos, agora, à 

figura seguinte: 
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FIGURA 23 – Parte 2 do OmeleTV de número 103. 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/videos/omeletv-103-tintim-o-que-esperar-da-adaptacao-para-os-

cinemas/, acessado em 27 de dezembro de 2012. 

  

 O tema surge como o fragmento do programa OmeleTV, mais precisamente a 

“Parte 2” do vídeo fragmentado, mas que não chega a fazer uma “resenha audiovisual” 

completa. Talvez, algo intermediário, que ainda possa ser atingido. Seu valor aqui está 

na noticiação de um lançamento (na época), mas já demonstra algum aprimoramento do 

uso do audiovisual pelo Omelete, seguindo num formato “WebTV”. Quer dizer, temos 

um elemento (esse vídeo) do nosso caso analisado (a resenha do filme As Aventuras de 

Tintim) que é também uma fase intermediária entre um vídeo de mera noticiação e o uso 

do elemento opinativo que também é presente numa resenha – mas o material em si, 

claramente, ainda não pode ser considerado resenha, mas um complemento de ilustração 

e de aprofundamento, como um fragmento que ajuda a dar corpo à resenha 

propriamente dita, que no caso desse filme no Omelete, é a textual apenas. Observa-se, 

pelo próprio título desse fragmento “Tintim: o que esperar da adaptação para os 

cinemas” (conforme se pode ler acessando o link de cujo vídeo é originário) que se fala 

de uma expectativa de algo futuro, e não de uma leitura que já tivesse acontecido (como 

ocorre na subseção Trailes Comentados, onde, no mínimo, uma parte de um filme já foi 

visto). 

http://omelete.uol.com.br/videos/omeletv-103-tintim-o-que-esperar-da-adaptacao-para-os-cinemas/
http://omelete.uol.com.br/videos/omeletv-103-tintim-o-que-esperar-da-adaptacao-para-os-cinemas/
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 Quanto à resenha textual propriamente desse filme, temos, abaixo: 

 

FIGURA 24 – Página com a resenha textual do filme As Aventuras de Tintim. 

 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/tintim/cinema/aventuras-de-tintim-critica/, acessado em 27 de 

dezembro de 2012. 

 

 Essa inter-relação “texto/audiovisual” é unida em relação ao assunto. O tema, 

sobretudo opinativo, assume-se como elemento de uma coordenação de partes de um 

portal.  

 Esse processo em parte se deve ao advento do formato vídeo, individualizando a 

experiência de assistir a algo. Isso leva a um formato verdadeiramente portável, 

armazenável em lugares móveis, alteráveis, com uma produção de menor custo, 

presença ou não de um cenário simples, numa conversa, como é o caso do OmeleTV de 

colegas de trabalho bem informados sobre determinada produção. 

 Diante disso, porém, passemos a considerar as resenhas dos filmes Batman – O 

Cavaleiro das Trevas Ressurge e O Hobbit – Uma Jornada Inesperada, como passíveis 

http://omelete.uol.com.br/tintim/cinema/aventuras-de-tintim-critica/
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de serem complementadas não apenas no conteúdo de um filme, sua narrativa e 

lançamento, mas na própria forma de fazer resenha. É quando surge a resenha 

audiovisual na Web. 

 

3.3.1 Análise das “resenhas audiovisuais” do Omelete 

 

 Numa escala de complexidade dos usos hipermidiáticos de uma resenha, 

atingimos um patamar com as resenhas audiovisuais na Web. Como isso ocorre? Ao 

invés de um programa de variedades, de uma entrevista isolada, existe um foco na 

subseção Trailes Comentados que envolve um determinado filme, uma análise que 

equivale a uma forma de fazer resenha, agora filmada, editada e disposta no mesmo site 

que publica resenhas textuais. 

 Entendemos que se trata do surgimento de uma nova forma de caracterização da 

própria resenha, cujo assunto permanece o mesmo, mas cuja manifestação do assunto se 

dá através de um recurso multimidiático que faz uma ponte com a televisão. Têm-se 

recursos de vídeo, de avanço e retorno da imagem, e um conteúdo que, através de um 

trailer, tenta analisar a própria obra.  

Diferente de uma resenha comum, todavia, essa resenha se foca mesmo num trailer, 

porque sua natureza não é única, mas complementar, capaz de realizar algum 

aprofundamento desde que sempre em consonância a outros vídeos e textos, do próprio 

Omelete ou de outros sites. O que chamamos de resenha audiovisual, portanto, no nosso 

caso, não aparece como gênero ou formato independente, mas como parte constituinte 

de uma resenha online textual, cujo conjunto poderá revelar nossa hipótese de “web-

resenha”. 

Os casos que nos utilizamos aqui são referentes aos filmes Batman – O Cavaleiro 

das Trevas Ressurge e O Hobbit – Uma Jornada Inesperada. Ambos são sucessos do 

cinema norte-americano, capazes de possuir um rendimento e um público muito 

maiores. Como isso exige um destaque maior, mais recursos são utilizados para 

resenhar ou noticiar aspectos desses filmes. 

A partir desse fato, temos abertura para inovações como a dos nossos Trailes 

Comentados, uma subseção surgida em uma das atualizações da organização, em termos 

de portal e de recursos, do Omelete. Vejamos os exemplos a seguir, do que 



89 

 

caracterizamos como resenhas audiovisuais dos dois filmes mediante o comentário dos 

trailers pelos jornalistas: 

 

FIGURA 25 – Página do Trailer Comentado do filme Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge. 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/videos/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge-trailer-3-comentado/, 

acessado em 28 de dezembro de 2012. 

 

FIGURA 26 – Página do Trailer Comentado do filme O Hobbit – Uma Jornada Inesperada. 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/videos/o-hobbit-trailer-comentado/, acessado em 28 de dezembro de 

2012. 

http://omelete.uol.com.br/videos/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge-trailer-3-comentado/
http://omelete.uol.com.br/videos/o-hobbit-trailer-comentado/
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No primeiro caso, de 28 de dezembro de 2012, temos um filme com dois trailers 

comentados, mas só consideramos esse, que aparece na figura 25, sobre o terceiro 

trailer lançado dessa obra cinematográfica
45

.  

Também nesse trailer comentado do Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge, 

desses dois casos que analisamos, só ele possui uma vinheta
46

 indicando “OmeleTV”, 

possivelmente porque, na época, os trailers comentados ainda eram novidade no 

Omelete e a referência para vídeos de natureza analítica fosse o “OmeleTV”. Isso, esse 

tipo exato de vinheta, claramente não se repete no trailer comentado do filme Hobbit, 

nem em outros, pelo menos não até os primeiros dias de janeiro de 2013. Apesar de, no 

final do trailer comentado do Hobbit, haver um outro tipo de vinheta, que veremos 

adiante. A vinheta é a seguinte: 

FIGURA 27 – Vinheta do Trailer Comentado do filme mais recente do Batman. 
 

 
 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/videos/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge-trailer-3-comentado/, 

acessado em 28 de dezembro de 2012. 

 

                                                           
45

 O outro, que não analisamos aqui, e que só usamos para exemplificar algo no primeiro capítulo, é sobre 

um trailer anterior. Trata-se do vídeo O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Prólogo e novo trailer 

comentados. 
46

 Vinheta surge como algo que “Marca a abertura ou o intervalo do telejornal. Normalmente é composta 

de imagem e música características, trabalhadas com efeitos especiais”, conforme BARBEIRO, Heródo e 

LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de telejornalismo: os segredos da notícia na TV. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2002. O mesmo vale para programas diversos, como no caso de uma parcela dos vídeos do 

Omelete. 

http://omelete.uol.com.br/videos/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge-trailer-3-comentado/
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Ela ainda indicava a fusão entre televisão e vídeo lançado na Web. Isso se perde em 

outros casos, considerando que o próprio formato “vídeo na Web” torna-se algo além de 

uma mera adaptação da lógica da televisão na Web. 

Surge, agora, a lógica do vídeo adaptável ao Omelete, nascido da seção “Vídeo”, e 

surgido temporalmente após o “OmeleTV” e os vídeos isolados de entrevistas, por 

exemplo. Não há muito esmero na criação de um cenário, mas a aparência de um 

amadorismo que aproxima a linguagem dos jornalistas com o público jovem. 

Esse público possui agora seu próprio canal de informações e opiniões sobre 

novidades cinematográficas, cujos vídeos fazem parte de um fluxo evolutivo onde se, 

em um primeiro momento, tínhamos apenas a lógica da transposição de um programa 

televisivo para a rede mundial de computadores, hoje temos um formato próprio, nativo 

da Web, como parte de iniciativas que consideram esse ambiente e essa lógica 

convergente, gerando o fruto da fusão de diferentes plataformas na criação de uma só e 

nova plataforma que serve à resenha audiovisual online, que a faz tomar forma.  

No primeiro vídeo, do filme do Batman, temos, além da vinheta, um banner com 

publicidade, que aparece logo no início e depois some. Questiona-se, por parte dos dois 

jornalistas sentados ao redor de um computador, o que cada cena quer dizer da história 

do filme, se o personagem principal está ou não paraplégico, por exemplo, e que se trata 

de um trailer com mais narração, mais introspectivo. 

 Essa análise, cena por cena, prossegue com um som ambiente de trânsito, pelo 

que percebemos, mais uma vez indicando um proposital amadorismo, mas repleto de 

um conteúdo mais elaborado, de uma interpretação de cada cena adequado ao propósito 

do vídeo que é realizar uma forma de resenha. Um dos pontos é quando eles percebem a 

criação da cidade do filme com cenários de várias cidades norte-americanas diferentes, 

algo que apenas o olhar comum do espectador talvez não fosse suficiente para perceber. 

E, eventualmente, quando eles citam algo, aparece a imagem no interior do vídeo, que 

aparece rapidamente. No final, eles explicam quando estreará o filme no Brasil e de que 

forma e há o término com a mesma vinheta usada no início. 

No segundo vídeo, do trailer do filme do Hobbit, não temos a vinheta, e há um foco 

maior nas imagens do trailer, que passa com a voz dos jornalistas discorrendo sobre a 

história do filme e suas características. E, tal qual no caso anterior, temos comentários 

que tendem sempre a ser positivos, ainda que com algum viés crítico (sobretudo no caso 

do Trailer Comentado anterior). 
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É preciso considerar que tais vídeos não são tão propagandísticos como os outros, 

das outras subseções da seção “Vídeo” do Omelete (como as entrevistas, os trailers e o 

OmeleTV). Porém, ainda assim, pelo que observamos, as resenhas audiovisuais são 

feitas de forma a levar o público aos filmes, inclusive com demonstrações de 

entusiasmo de fã por parte dos jornalistas que participam desses vídeos. Não 

consideramos completamente isentas essas avaliações, e o mesmo se dão com as 

resenhas textuais que vimos. 

 É também uma resenha audiovisual curta, lançada em 21 de dezembro de 2011, 

numa época anterior ao lançamento do filme, portanto guardando maior expectativa e 

refletindo algum temor sobre o viés da obra cinematográfica.  

 Sobre o aproveitamento de uma vinheta, temos um tipo próprio, que, no final do 

vídeo, aparece, anunciando o próprio Omelete: 

 

FIGURA 28 – Vinheta do Trailer Comentado do filme do Hobbit. 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/videos/o-hobbit-trailer-comentado/, acessado em 28 de dezembro de 

2012. 

 

Em síntese, nos dois casos temos uma fase evolutiva do vídeo na Web que é: nativa 

desse meio, publicada por um site sem ligação com programas de televisão ou com 

publicações impressas de nome “Omelete”, revelando iniciativas próprias para esse 

ambiente e sua funcionalidade, como vemos na seguinte imagem: 

 

http://omelete.uol.com.br/videos/o-hobbit-trailer-comentado/
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FIGURA 29 – Trecho da tela do Trailer Comentado do filme do Hobbit. 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/videos/o-hobbit-trailer-comentado/, acessado em 3 de janeiro de 2013. 

 

Ao apertar em “compartilhar”, aparece a seguinte tela: 

 

FIGURA 30 – Tela ligada ao Trailer Comentado do filme do Hobbit. 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/videos/o-hobbit-trailer-comentado/, acessado em 3 de janeiro de 2013. 

 

 Ou seja, aqui temos a ligação fundamental entre um vídeo do Omelete e os sites 

de redes sociais, além de outras possibilidades de configuração, envolvendo 

incorporação do vídeo de outras formas, como vemos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://omelete.uol.com.br/videos/o-hobbit-trailer-comentado/
http://omelete.uol.com.br/videos/o-hobbit-trailer-comentado/
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FIGURA 31 – Tela ligada ao Trailer Comentado do filme do Hobbit. 

 

 

 
FONTE: http://omelete.uol.com.br/videos/o-hobbit-trailer-comentado/, acessado em 3 de janeiro de 2013. 

Quer dizer, o público interagente possui diversos recursos para incorporar tal vídeo 

em diferentes meios. Além disso, há uma interação reativa no que diz respeito à tecla 

“Mais informações”, que nos leva à: 

 

FIGURA 32 – Tela ligada ao Trailer Comentado do filme do Hobbit. 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/videos/o-hobbit-trailer-comentado/, acessado em 3 de janeiro de 2013. 
 

http://omelete.uol.com.br/videos/o-hobbit-trailer-comentado/
http://omelete.uol.com.br/videos/o-hobbit-trailer-comentado/
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Aqui, o público pode se inscrever e ir até a página do Youtube
47

 do OmeleTV, além 

de termos acesso ao número dos que assistiram ao vídeo, dos que gostaram e dos que 

não gostaram. O público também pode configurar para mostrar vídeos sugeridos quando 

o vídeo terminar, aumentar ou diminuir a qualidade do vídeo, bem como seu tamanho 

na tela, avançar, retroceder ou parar. 

Por essas possibilidades interativas entre público e o que chamamos resenhas 

audiovisuais, bem como no caso das resenhas textuais, em uma complexa dinâmica 

entre as partes, é que nos vemos com o direcionamento de enxergar nosso fenômeno 

como uma fase mais adiantada do vídeo nativo da Web: a relação entre o vídeo e o 

público de forma a que isso fique evidenciado na própria tela do computador, sobretudo 

através da inscrição na página do OmeleTV do YouTube, com as possibilidades de 

transposição do vídeo para outros meios, como as redes sociais, além dos comentários 

abaixo dos vídeos no próprio Omelete. 

O interessante é que a base técnica desses vídeos ainda é o Youtube, que termina por 

fazer parceria com o Omelete. Tanto que os vídeos podem ser vistos em ambos os sites, 

e comentados também em ambos. 

Abaixo dos vídeos, temos também textos que introduzem o que será assistido, com 

algum resumo do filme ou apenas agindo de forma anunciativa. Além, evidentemente, 

do texto que aparece abaixo da tecla “Inscreva-se”, que apresentamos na figura anterior. 

Observamos, assim, que o Omelete se baseia não na união da “televisão” e do 

“texto”, como se cada elemento viesse em estado íntegro e completo tão-somente 

justapostos numa mesma tela. O que percebemos é que há uma “projeção”, no interior 

do site, da televisão e do texto em um meio de constante atualização e transformação. 

Não podemos dizer que estamos diante de um canal de televisão na internet, mas de 

suportes midiáticos próprios da Web que usam a televisão como uma espécie de 

metáfora para o que eles estão fazendo (sendo o “vídeo” mais adequado para definir o 

fenômeno audiovisual que surge no Omelete). O texto, ainda que pareça muito com o da 

imprensa, adquire uma agilidade e uma coexistência mais dinâmica com vídeos, 

imagens e links; e, em contrapartida, os vídeos adquirem uma identidade própria, entre o 

Youtube e o Omelete. Há uma negociação constante. 

                                                           
47

 http://www.youtube.com/. 
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O que chamamos de “resenhas audiovisuais”, devemos advertir, não constituem um 

conceito puro de resenha audiovisual. O que existe é algum tipo de inovação em um site 

que cumpre a “função” de uma resenha audiovisual. Se cumpre essa função, não há uma 

forma perfeita e exata para que só assim pudéssemos definir o fenômeno como resenha 

audiovisual. Até porque, começamos a perceber que a novidade está sempre no 

conjunto, na complexidade da Web. 

Também é preciso observar que essas análises deste capítulo nos trazem a maneira 

como um conjunto de suportes midiáticos determina um só formato do gênero 

jornalístico (a resenha), como se processa o conjunto de fenômenos técnicos que 

permitem a midiatização e uma dada experiência midiática.  Como tudo está junto, num 

só lugar, e desse um só lugar o público pode se fragmentar, temos um duplo processo de 

convergência e de fragmentação desse mesmo público. Há diferentes formas, em um só 

site, de apreender a resenha. Quanto à verdadeira novidade aqui, pelo que vemos nesta 

análise, não está no texto ou no vídeo em separado, mas nas hiperligações entre um e 

outro, e no espaço e funcionalidades para interação do público com o meio ou entre o 

público, que veremos mais especificamente no próximo capítulo. O mais importante 

disso é que esses recursos que nós descrevemos e interpretamos não são nada sem a 

liberdade de escolha do público que interage com esses meios. 
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4. INTERAÇÕES ENTRE MEIO E RECEPÇÃO 

 

 

Diante de uma lógica multidirecional, temos o que pode ser a verdadeira e 

fundamental novidade de uma resenha online: a resposta do público. Mas essa resposta 

não se dá apenas através dos comentários – os comentários são os elementos mais 

visíveis de uma série de relações possíveis, tendo o Omelete como espaço primordial. 

Para interagir, as pessoas se reúnem através do fluxo de informações da Web, mais 

precisamente em torno do Omelete. Os interesses certamente são parecidos, onde 

predomina a busca pela informação objetiva ou opinativa sobre filmes, em um meio que 

permite promoções e programação de salas de cinema com o público. 

Mas, falta considerar o lado mais ativo dessa interação: a publicação de 

comentários, que podem ser positivos, negativos, superficiais, aprofundados, novas 

resenhas, correções de informações e brincadeiras que fogem do assunto do Omelete. 

Classificamos, então, os comentários dessa forma, e tentamos descobrir a que tipo 

de experiência isso pode levar em termos ciberculturais. Afinal, o público agora tem a 

sua resposta mais facilmente publicada, e o alcance dessa visibilidade é maior que no 

meio impresso. Certas possibilidades e maneiras de interagir vão surgindo entre os 

comentários, bem como as características básicas de uma rede social. Surge uma lógica 

que pode trazer um certo senso de comunidade, que possui elementos trazidos por 

Néstor García Canclini (2009), um dos expoentes dos Estudos Culturais latino-

americano, que envolvem um senso antropológico de comunidade; um senso 

sociológico de distinção; e um senso comunicológico de conexão. 

É interessante usar os Estudos Culturais, ao menos em parte, nesta fase do trabalho, 

porque se trata de uma corrente de pesquisa que começou tentando “… compreender em 

que a cultura de um grupo, e inicialmente a das classes populares, funciona como 

contestação da ordem social ou, contrariamente, como modo de adesão às relações de 

poder” (NEVEU; MATTELART, 2004, p.14). Só que, em nosso caso, a “cultura de um 

grupo” seria o que chamamos arbitrariamente de “cultura do Omelete”. Algo próprio e 

específico à ambiência do site, que tem por fonte a cibercultura e a cultura 

cinematográfica norte-americana, voltada a um público jovem até certo ponto 

homogeneizado.  
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 Fundamental é entender esse novo senso de pertença como ente realmente novo 

de um tipo de jornalismo online, baseado no entretenimento e na ideia de “faça você 

mesmo”. Onde há, até certo ponto, uma atitude de contestação, mas, em nosso caso, 

predomina a ideia de adesão a uma determinada lógica cinematográfica, ainda que haja 

críticas a determinados filmes. Quer dizer, mesmo com críticas negativas do público, as 

pessoas precisam falar sobre o filme, ter acesso a, ao menos, um fragmento dele, para, 

assim, participar dos comentários, para poder interagir publicamente. 

Então, temos um ambiente, cuja interação mais visível se dá nos comentários, e é a 

partir dele que tentaremos inferir sobre a forma como as pessoas, nesse grupo do 

Omelete, partem de ideias de comunidade, distinção e de conexão. A conexão já existe 

por si só, é o ponto de origem técnico das relações possíveis via Web; a distinção 

envolve, a nosso ver, um conflito de personalidades em um mesmo meio, não entre 

quem é de uma classe social ou outra, mas de quem possui determinado domínio sobre 

filmes e quem não possui; e, na totalização de todo o espaço, a noção maior de 

comunidade, em que só se mantem uma realidade funcional através dos constantes 

conflitos por meio de opiniões que sejam consequências ou causas, eventualmente, de 

conversas.  

Esses conflitos são, de certa forma, limitados, ao menos em termos de visibilidade, 

pois certamente há uma moderação (inclusive sendo possível de ser feita pelo próprio 

público ao clicar “Denunciar” ou apertar em um ícone indicando que não gostou) e tem-

se uma quantidade não preponderante de conversas, de diálogos reais.  

Partamos agora para um exame mais detido sobre o nosso universo empírico, 

partindo de uma lógica comunitária, onde deveremos classificar comportamentos e 

entender o que eles significam em termos culturais, na formalização de uma resenha 

online. Lembremos que todos os casos analisados neste capítulo envolvem comentários 

apenas de resenhas textuais
48

. Temos, adiante, análises documentais, mas, até certo 

ponto, temáticas (afirmações sobre algo), em que consideraremos o suporte e o 

conteúdo dos objetos analisados, cuja análise será feita a partir de blocos de 

comentários. 

 

                                                           
48

 Isso porque não há uma diferença técnica relevante entre os comentários abaixo das resenhas 

audiovisuais e as que aparecem abaixo das resenhas textuais. Quanto a outras formas de interferência do 

público interagente, elas são menos visíveis, existindo mais pressuposições que algo que possa ser 

corroborado. 
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4.1  A lógica comunitária do site Omelete – uma contribuição para as 

suas resenhas 

 

  As mídias estão em todos os lugares, praticamente. Elas fazem parte do 

cotidiano, das transações entre pessoas, instituições, abarcando momentos mais diversos 

da vida de cada. Há toda uma teia midiatizadora que revela o aparato midiático não 

como mero meio, mas como, também, o fundamento e espaço das experiências 

humanas. 

 Isso significa projetar o senso de comunidade que existe no dia-a-dia, em um 

encontro paralelo de pessoas, que transcenda nações, crenças, etnias, culturas. Esse 

senso se baseia numa única semelhança fundamental: a praticidade ligada ao conteúdo. 

O que se quer fazer e escrever determina o que é a identidade virtualizada de cada um. 

A prática de cada pessoa na Web determina mais o que ela é que sua identidade 

cotidiana, fora dos fluxos de informação dessa Web. 

 Partindo de toda essa premissa é que nos valeremos da investigação sobre o que 

ocorre nos comentários das cinco resenhas que analisamos no capítulo precedente. 

Vamos, primeiramente, descrevendo o que encontramos para, ao final do capítulo, 

sintetizarmos as principais características e o que elas podem significar. 

 Analisamos os comentários
49

 referentes às resenhas textuais dos filmes Homens 

de Preto 3, Looper – Assassinos do Futuro, As Aventuras de Tintim, Batman – O 

Cavaleiro das Trevas Ressurge e O Hobbit – Uma Jornada Inesperada. Consideramos 

essas análises como complementares às anteriores, devendo trazer um aspecto realmente 

novo em relação às formas tradicionais de se ter contato com resenhas. Temos, agora, 

uma resposta do público. Mas essa resposta não implica meramente em constatarmos 

isso através dos comentários, mas em interpretar as diversas formas de utilização dele 

na complementação de uma resenha textual do Omelete.  

 Observamos que há diferentes usos nesses comentários, que variam do anárquico 

à produção de resenhas próprias, num processo que depende de uma identidade marcada 

pela “prática”, pelo que se de fato faz em rede.  

 Consideraremos, evidentemente, em um primeiro momento, a descrição do 

ambiente, o fluxo de comentários e suas ideias, bem como possíveis conversações. 

                                                           
49

 Consideraremos, na maior parte dos casos, usuários sem identificar seus nomes e imagens, com 

exceção dos nomes e imagens falsas nos casos em que precisaremos entender aspectos concernentes ao 

uso de uma identidade falsa. 
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Seguiremos adiante tentando entender como isso revela o poder da midiatização de 

forma plena; ou seja, saímos de uma análise predominantemente dos meios, para uma 

análise predominantemente dos temas, e os temas são, justamente, aquilo que é de fato 

comentado no Omelete. Não nos interessa aqui apenas a ambiência tecnológica, mas o 

que é produzido dessa ambiência. Seguimos, então, da interpretação do ambiente 

técnico, passando por alguma contextualização cultural, para, agora, lidarmos com a 

natureza do que ocorre realmente no interior de nosso objeto. 

 Antes da porta de entrada (o “cadastro”), deve haver um interesse, por parte de 

um perfil do público, em relação ao conteúdo e à forma de apresentação do conteúdo no 

Omelete. A partir disso, deparamo-nos com a seguinte porta de entrada: 

 

FIGURA 33 – Entrada para a realização do cadastro ou, caso o indivíduo o tenha, tem-se o link referente 

ao Login 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/, acessado em 5 de janeiro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://omelete.uol.com.br/
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FIGURA 34 – Cadastro para criação de Perfil no site Omelete.  

 

 

 

FONTE – O endereço eletrônico http://www.omelete.com.br/, acessado em 22 de abril de 2012. 
 

 Essa porta de entrada revela uma complexidade midiatizadora em que temos um 

espaço, uma ambiência própria para o retorno esperado do público interagente. Esse 

espaço assume certos aspectos dos sites de redes sociais, revelando a ideia de “lugar”, e 

não apenas “meio”, para que os mais diferentes fanáticos ou simplesmente interessados 

por cinema possam ter um ponto de encontro, de leitura, de resposta, de usufruto quanto 

a algum aspecto técnico ou temático de um filme resenhado. 

 Todo espaço, evidentemente, precisa de limites que lhe façam tomar forma e 

direcionamento. Isso se dá pelo respeito a normas legais, pelo comportamento 

equilibrado nos comentários e pela presença no contexto temático do site (falar sobre 

filmes ou assuntos relacionados a eles). Além disso, há outra característica desse retorno 

do público: parte-se do princípio que há uma mistura, no ato de interagir como resposta, 
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entre produção, recepção e interação, o que nos faz reconhecer que “Uma determinada 

atividade ou dispositivos social pode ter características de mais de um sistema (ou seja: 

participar de dois ou três)” (BRAGA, 2006, p.32). Essa característica envolve uma ação 

que se materializa em comentários que, por si só, faz parte de um tipo de produção e, ao 

mesmo tempo de resposta, operacionalizado pela ideia de interação. E essa interação 

passa por uma filtragem que começa a partir das normas para fazer parte do Omelete. 

 Ou seja, há características de ordem técnica, no ato de distinguir quem é agora o 

emissor ou receptor, onde tudo se mistura; e há, na própria filtragem do que é postado, o 

vínculo identitário com determinado espaço criado a partir do meio que é a Web. 

 Para começarmos a entender empiricamente do que estamos falando, antes de 

realizarmos, após as descrições, uma síntese, temos adiante alguns comentários da 

resenha textual do filme Homens de Preto 3: 
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FIGURA 35 – Trecho de comentários na tela da resenha textual do filme Homens de Preto 3. Esses 

comentários são localizados abaixo do texto da resenha. 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/, acessado em 5 

de janeiro de 2013. 

 

Verificamos, aqui, na Figura 35 que há uma observação negativa do filme, 

devidamente publicada, ainda que sem uma fundamentação. Há a possibilidade de, em 

“Responder”, dar uma resposta, criando o que poderia ser o início de uma conversação. 

E, além disso, mais opinião, por parte de “Usuário 3”, um suposto erro do filme e, na 

resposta, por parte de “Usuário 4”, uma explicação. Há afirmações sobre determinado 

assunto que servem de eixo para a continuidade de comentários coerentes com as 

informações de comentários pregressos. 

Usuário 1 

Usuário 3 

Usuário 2 

Usuário 4 

http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/
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Tem-se então a oportunidade de realizar desde uma ação pequena, uma mera 

opinião isolada sem qualquer explicação, ou um mero comentário sem qualquer 

aprofundamento, e comentários que buscam resolver determinadas dúvidas sobre o 

filme resenhado, sendo possível uma “solução” com base na possibilidade de responder, 

esclarecendo. 

Existe uma experiência midiática única e constante, que se fundamenta na noção 

de espírito colaborador entre as pessoas. Não apenas o “faça você mesmo”, mas também 

o “faça você mesmo pelos outros”. O público interagente envolve pessoas que buscam 

ser úteis para uma discussão, ou que pretendem apenas tornar público que não sabem 

sobre o assunto. 

Outro elemento a ser percebido nesse enxerto é como as identidades se tornam 

nômades, flutuantes, fragmentadas. Elas podem assumir um personagem de que o dono 

do profile seja fã, podem ser completa ou parcialmente anônimas, sempre em função de 

uma prática, de um interesse, por trás de uma imagem (como no caso do usuário 1) ou 

nome falsos. 

Percebe-se também uma cordialidade entre “Usuário 3” e “Usuário 4” que 

permite supor que tal ambiente favorece, através de um excedente cognitivo (SHIRKY, 

2011), um excedente de ideias, que se baseia na boa vontade, no interesse maior de 

contribuir para também ser ajudado com alguma informação.  

Vejamos outro exemplo de comentários da resenha textual do mesmo filme: 
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FIGURA 36 – Trecho de comentários na tela da resenha textual do filme Homens de Preto 3. Esses 

comentários são localizados abaixo do texto da resenha. 

 

  

FONTE: http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/, acessado em 5 

de janeiro de 2013. 

 

Vemos, nessa figura 35 imediatamente anterior, uma caça por informações, onde 

o sistema técnico é usado para uma prática social (RECUERO, 2012), e como essa 

Usuário 1 

Usuário 4 

Usuário 3 

Usuário 2 

http://omelete.uol.com.br/homens-de-preto-3/cinema/homens-de-preto-3-critica/
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prática social depende de um suporte midiático e das considerações sobre determinado 

tema. A partir do excerto acima, também percebemos uma crítica negativa ao filme, por 

parte do “Usuário 2” e do “Usuário 3” – sendo que só no primeiro caso percebemos o 

que pode ser uma pequena resenha em pelo menos um de seus aspectos: o ato de 

comentar exprimindo um juízo de valor, uma avaliação sobre um filme baseada em sua 

descrição geral. 

É interessante perceber que, nesses comentários, ainda que não haja uma 

ligação, um encadeamento explícito entre comentários, formando um diálogo ou 

conversa, vemos que quem escreve demonstra ter se baseado em outros comentários. 

Como é o caso que podemos ver nas palavras do “Usuário 3”, onde temos o trecho para 

fundamentar sua decepção pelo filme se dá da seguinte forma: “pela as críticas e 

comentários imaginei…”. Ele se baseia nos comentários dos outros, não só na resenha, 

para exprimir seu juízo de valor. Ou seja, mesmo sem um encadeamento, há uma troca. 

Não é diálogo, mas é um comentário fruto da visibilidade que se tem de diversos outros 

comentários. Quanto ao “Usuário 4”, temos a expressão de um elogio ao filme, que teria 

cumprido suas expectativas. Quer dizer, temos, no geral, a presença do fã que comenta e 

do usuário que depende do que os outros escrevem, podendo expor uma opinião 

negativa do filme. 

Ainda não há, pelo que vemos aqui, uma verdadeira conversação em rede. Mas 

isso se torna potencialmente possível a partir do grau de interesse midiático sobre um 

filme. Quer dizer, se for um filme muito mais famoso, muito mais esperado, tende a 

haver uma maior complexidade nos comentários. Isso perceberemos a medida que 

formos prosseguindo com a análise dos comentários dos próximos filmes. Algo que se 

destaca é o ato de criar ruídos na comunicação. Vejamos o caso dos comentários abaixo 

da resenha do filme As Aventuras de Tintim: 
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FIGURA 37 – Trecho de comentários na tela da resenha textual do filme As Aventuras de Tintim. Esses 

comentários são localizados abaixo do texto da resenha. 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/tintim/cinema/aventuras-de-tintim-critica/, acessado em 5 de janeiro 

de 2013. 

 

 O “Usuário 2” faz o que dissemos (criar ruídos na comunicação), o que já revela 

o que Raquel Recuero (2012, p.35) nos diz sobre apropriação: “Lemos (2002) define a 

apropriação como a essência da cibercultura. Para o autor, a apropriação é o produto do 

Usuário 1 

Usuário 5 

Usuário 4 

Usuário 3 

Usuário 2 

http://omelete.uol.com.br/tintim/cinema/aventuras-de-tintim-critica/
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uso da tecnologia pelo homem, tendo duas dimensões, uma simbólica e uma técnica”. A 

dimensão técnica aqui está em digitar repetidas vezes um número e publicar, já a 

simbólica é o que isso quer dizer: uma tentativa de criar ruído, provavelmente 

expressando que o filme, a resenha e os comentários dos outros não agradaram. Há uma 

valoração do filme nos demais comentários, e há, por parte do “Usuário 5”, um 

estranhamento em relação aos outros comentários, ao se afirmar que não sabe se teria ou 

não assistido ao filme errado. 

 Em busca de mais novidades em relação a esse tipo de publicação interativa no 

Omelete, podemos discorrer sobre comentários envolvendo resenhas de filmes cujo 

poder de atração é maior. Veremos adiante um conjunto de alguns excertos de 

comentários do filme Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge e, em seguida, alguns 

excertos de comentários do filme O Hobbit – Uma Jornada Inesperada. Comecemos 

pelo primeiro excerto do filme dos comentários do filme do Batman: 
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FIGURA 38 – Trecho de comentários na tela da resenha textual do filme Batman – O Cavaleiro das 

Trevas Ressurge. Esses comentários são localizados abaixo do texto da resenha. 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge/cinema/batman-o-cavaleiro-

das-trevas-ressurge-critica/, acessado em 5 de janeiro de 2013. 

 

Nesse caso, focamo-nos mais na questão da identidade, e, por isso, deixamos 

visível as imagens e os nomes dos interatores. Sendo isso relevante ao nosso estudo, 

temos uma inspiração do “Comediante” em outro filme (Watchmen). Percebe-se que 

cada um desses personagens sai do assunto do filme ou da resenha do filme e iniciam 

http://omelete.uol.com.br/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge/cinema/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge-critica/
http://omelete.uol.com.br/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge/cinema/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge-critica/
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uma verdadeira conversação, contando-se piadas e admitindo-se que muito do que é 

falado nesses comentários não têm a ver com o filme.  

 Essas identidades falsas provavelmente permitem que a conversa seja mais 

eclética, menos presa ao formalismo de um comentário tradicional. O meio (ou espaço) 

é apropriado pelo público interagente, tornando-se um verdadeiro campo de discussões 

diversas, algo que acontece em sites de redes sociais como o Orkut
50

 ou como os mais 

diversos fóruns da Web. Tem-se, então, um público que transforma seu ambiente, como 

num teatro de máscaras. O tema aqui não é mais o Batman, mas as mais diversas formas 

de comentar, dialogar, de fazer com que os atores envolvidos consigam atrair 

comentários em cima do que eles mesmos comentam, numa espécie de exibicionismo 

constante. 

 Outra questão é que essas ferramentas não são apenas invadidas pelo cotidianos 

das pessoas, mas também as invadem, como é o caso a seguir: 
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 www.orkut.com/. 
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FIGURA 39 – Trecho de comentários na tela da resenha textual do filme Batman – O Cavaleiro das 

Trevas Ressurge. Esses comentários são localizados abaixo do texto da resenha. 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge/cinema/batman-o-cavaleiro-

das-trevas-ressurge-critica/, acessado em 7 de janeiro de 2013. 

 

 Ainda nos comentários da resenha do filme do Batman, temos o Usuário 1, meio 

deslocado do ambiente, usando a rede de comentários como forma de interferência a 

suas práticas literárias. Nada do tema do filme é visto nesse excerto, mas a busca do 

Usuário 1 é tornar conhecido o seu trabalho literário e a propaganda de seu blogue. Daí 

temos uma forma de propagandear algo no sistema de comentários que transcende a 

Usuário 3 

Usuário 2 

Usuário 1 

http://omelete.uol.com.br/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge/cinema/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge-critica/
http://omelete.uol.com.br/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge/cinema/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge-critica/
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publicidade “oficial” do Omelete. As pessoas simplesmente reinventam tudo à sua 

forma e maneira. Além disso, os Usuários 2 e 3 dão uma boa acolhida ao trabalho do 

Usuário 1, trazendo ainda mais publicidade ao seu blogue. Temos em mente que o 

cotidiano do Usuário 1 é influenciado por esse blogue e sua publicidade. O seu trabalho 

de autor, feito longe do Omelete, usa o Omelete como meio para atrair mais público.  

O que é parte do cotidiano do Usuário 1, o Omelete, mistura-se a outro tipo de 

trabalho. Observamos bem claramente nesse último excerto, que “… as ferramentas de 

CMC
51

 são apropriadas com caráter conversacional pelos usuários” (RECUERO, 2012, 

p.33), quer dizer, a comprovação não é só nossa. Novas conversas vão surgindo, 

gerando problemas de natureza diferentes, em meio a um ambiente promovido pela 

resenha de um filme que deveria ter, por tema, apenas a resenha ou o filme. Mas, essa 

conversação quase sempre não é síncrona (como vemos no caso dos comentários do 

Usuário 2 e do 3, com uma diferença de cerca de um minuto), o tempo para respostas 

varia mais do que em relação a uma sala de bate-papo. 

A questão está em medirmos até que ponto uma conversa é imediata. Diríamos 

que o imediatismo se dá pela coerência temporal do tema tratado. Se o tema aqui é “o 

blogue do “Usuário 1”, que é desenvolvido com as opiniões de outras pessoas. O 

contexto geral está na participação, que parte de uma cultura geral que nos faz como 

partes de uma grande discussão colaborativa na Web. Ou seja, isso tem a ver com a 

feição atual da Web e dos sites como o Omelete: o assemelhamento de quase tudo 

quanto à funcionalidade da Web com redes sociais. 

 Outro ponto de importância para nossa análise é a constatação de que 

comentários podem ser avaliados pelo restante do público interagente de forma 

automática e invisível, através dos ícones com as mãos indicando positividade ou 

negatividade. Isso resulta numa consequência: o comentário mal avaliado não é visível 

de imediato, demandando que se “Clique para ler”, como vemos no destaque que demos 

ao final do excerto a seguir (ainda referente à resenha do Batman): 
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 Comunicação Mediada pelo Computador. 
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FIGURA 40 – Trecho de comentários na tela da resenha textual do filme Batman – O Cavaleiro das 

Trevas Ressurge. Esses comentários são localizados abaixo do texto da resenha. O foco está no trecho 

selecionado mais abaixo. 

 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge/cinema/batman-o-cavaleiro-

das-trevas-ressurge-critica/, acessado em 5 de janeiro de 2013. 

 

 Ajuda o fato de que o “Dietador” envolve uma personalidade fictícia, como 

podemos visualizar de todos os usuários envolvidos nesse pedaço de conversa. Isso 

http://omelete.uol.com.br/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge/cinema/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge-critica/
http://omelete.uol.com.br/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge/cinema/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge-critica/


114 

 

desinibe o usuário, qualquer que seja ele. E essa desinibição também pode ser percebida 

com o desenvolvimento de uma conversa sobre histórias em quadrinho (se bem que o 

filme se baseia em uma história em quadrinho, levando ao assunto paralelo). O assunto 

muda, ainda que permanece no universo dos produtos culturais de maior popularidade. 

Não há uma moderação que nesse caso delete as mensagens que não sejam sobre a 

resenha do filme. Mas há uma moderação por parte da avaliação negativa e invisível do 

público interagente, podendo esconder “falas” parcialmente, como é o caso.  

 Quanto aos comentários da resenha do filme do Hobbit, mais uma vez uma 

sucessão de comentários que parece não ter fim, em constante mudança, temos mais 

características novas, devido à fama do filme, que atrai mais e diferentes pessoas para 

comentar. Vejamos o primeiro caso: 
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FIGURA 41 – Comentário na tela da resenha textual do filme O Hobbit – Uma Jornada Inesperada, 

abaixo do texto da resenha. 

 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/hobbit/cinema/o-hobbit-uma-jornada-inesperada-critica/, acessado em 

15 de dezembro de 2012. 

 

 Como definir esse tipo de “comentário”? Temos uma subversão quanto à ordem 

textual dos comentários, mas o tema, que é o que interessa, é mantido, de certa forma, 

com a imagem gráfica do Golum, um personagem do filme. 

 Sobre esse tipo de possibilidade de manifestação, comprovamos mais uma forma 

de apropriação de um usuário do meio técnico que permite o comentário. Sem uma 

forma simples para postar uma imagem no comentário, apela-se para um conjunto 

http://omelete.uol.com.br/hobbit/cinema/o-hobbit-uma-jornada-inesperada-critica/
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gráfico que revele uma imagem, e essa imagem está de acordo com o que um fã do 

filme faria. Apenas uma exposição da capacidade técnica de postar essa imagem e a de 

gosto por um filme representado por um personagem. 

 Outra possibilidade óbvia de um comentário está na realização de uma resenha 

própria, feita pelo usuário, como foi o caso da Figura 4, de forma mais bem acabada, e 

não deixa de ser o caso da próxima figura, que faz uma espécie de resenha, no sentido 

de mero comentário com avaliação (e, ao mesmo tempo, responde a ela): 
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FIGURA 42 – Comentários na tela da resenha textual do filme O Hobbit – Uma Jornada Inesperada, 

abaixo do texto da resenha. 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/hobbit/cinema/o-hobbit-uma-jornada-inesperada-critica/, acessado em 

15 de dezembro de 2012. 

 

 Abaixo, temos as referências a sites de redes sociais e o número de comentários. 

O que significa que o público desse tipo de texto pode ser imenso. 

 Em suma, temos uma identidade, um modo de fazer, um espaço, uma 

experiência midiática resultante do que determinada identidade faz (através de seu 

modo de fazer, que seria uma apropriação dos recursos do meio e suas deixas 

http://omelete.uol.com.br/hobbit/cinema/o-hobbit-uma-jornada-inesperada-critica/
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simbólicas) em um dado espaço de fluxos interacionais, na determinação de uma cultura 

enquanto instância técnica e simbólica. E há o lado econômico, presente nos mercados 

que lucram com esse tipo de confluência entre o público que interage e o Omelete.  

 A partir dessas análises documentais e até certo ponto temáticas, queremos 

chegar ao ponto em que convergem o hipermidiático e a participação do público. A 

hipermídia não faz mais sentido “sozinha”, ela funciona de acordo com os usos, as 

apropriações de cada “receptor usuário”, ativo, que atuam frente a contornos midiáticos 

tênues, como podemos ver em: 

 

Cada vez mais opacos e imprecisos, os contornos midiáticos se misturam na 

internet. Essa, por sua vez, atravessa as diversas ambiências midiáticas por 

intermédio dos dispositivos contemporâneos de comunicação e dos processos 

de interação social que lhes são próprios, compondo uma teia intermidiática, 

multifacetada e plural,…” (ALZAMORA In: SOSTER, D. A., LIMA 

JUNIOR, W. T., 2011, p. 84) 

 

 Há uma imprecisão entre diferentes mídias, mas também de diferentes vivências 

e ações que perfazem a utilidade e essência de todo esse campo, que está na 

conversação e em outras formas de interação entre o público, o tema, o formato ou 

gênero, a Web, a indústria cinematográfica, e outros públicos. Quanto ao aparato 

técnico é que temos a reunião de mídias em ambiente de internet, sobre a qual 

escrevemos anteriormente. O fato é que essa rede intermídia passa por um ambiente 

hipermidiático que evoca o conceito de “convergência midiática”, que, como vimos, 

inclui a migração dos públicos, e – acrescentemos – o que eles fazem nessa migração. 

 Nessa mesma rede intermídia, voltemos a noção de identidade, modo de fazer, 

espaço e experiência midiática. A identidade falsa dos comentadores das resenhas 

envolve algo assim: 
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FIGURA 43 – Profile de um participante, com a indicação, abaixo, de todos os seus comentários feitos 

até o momento da captura da imagem. 

 

 

FONTE: http://omelete.uol.com.br/perfil/5yb2qBkP87rnLtGJXYdb1010012233/, acessado em 4 de 

fevereiro de 2013. 

 

 Há o uso opcional de uma imagem, a possibilidade de colocar um nome falso 

acima do blogue do usuário, a identificação do local e a lista de comentários pregressos 

desse usuário. 

 Isso demonstra que a identidade aqui é uma “celebração móvel”, expressão de 

Stuart Hall (2011), que existe em função do que se deseja fazer (participar de um fórum 

profissional, de uma rede de comentários de um site de entretenimento, de uma sala de 

bate-papo etc). E o que parece ser da intenção do autor desse profile, dessa 

“identidade”, é o usufruto do Omelete. 

 A identidade também não possui aqui uma linha de separação sólida em relação 

ao espaço e ao modo de fazer. O espaço é o universo de fluxos de informações e de 

outros suportes midiáticos. Tudo junto em um mesmo não-lugar. Mas é também o 

macrocontexto cultural, que visa uma cultura “popular”, outrora verdadeiramente 

homogeneizante, mas que no Omelete assume a possibilidade de certa independência 

http://omelete.uol.com.br/perfil/5yb2qBkP87rnLtGJXYdb1010012233/
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desse aspecto homogêneo para que cada integrante do público possa ter a sua aparência, 

as suas opiniões, as suas ações. 

 Resultante disso tudo, vem a experiência midiática, sempre incompleta, 

dependente do conceito de midiatização, e que revela até certo ponto uma adesão à 

indústria, que existe em geral, mas cujos casos específicos de rebeldia podem aparecer, 

como vimos.  

 Quanto às identidades coletivas, ainda não conseguimos especificar algo que não 

seja em função do tema e do produto cultural (o filme). Em meio a tanta 

individualidade, tivemos a impressão de uma espécie de nova homogeneização diante 

da ideia de “poluição midiática”. Muito se confunde, observam-se inúmeros 

comentários, por inúmeras salas do labirinto que é o Omelete, mas cuja dinâmica é 

sempre: comentar positivamente ou negativamente, o monólogo (respostas a si mesmo), 

a colaboração com resenhas próprias, o propagandeamento de blogues, o ruído, a escrita 

censurada (pela avaliação de outros usuários), enfim, tudo o que vimos até agora, não 

excluindo que haja um ecossistema ainda mais rico que esse que descrevemos. 

 Esse mesmo ecossistema de públicos, mercados e suportes midiáticos revela um 

lado essencial das resenhas cinematográficas online em contexto de midiatização: não 

há limites precisos entre diferentes mídias, o público e os produtores. Em meio às 

inúmeras páginas do Omelete, a credibilidade talvez só possa ser dada se cada resenha 

tiver um comentário adequado, ou seja, é preciso consultar vídeos, entrevistas, notícias, 

outras resenhas em outros sites e comentários, além dos lados menos visíveis dessa 

resposta do público: a participação em promoções e a consulta de horários de cinema, 

que vimos no capítulo 2, sobre Midiatização. O atual capítulo apenas complementa a 

ideia de midiatização, que será melhor retomada, junto a outros conceitos, no próximo 

capítulo. 
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5. A RESENHA MIDIATIZADA 

 

Assumimos a seguinte hipótese, a de que “só estamos diante de ‘web-resenhas’ se 

elas forem compreendidas como um conjunto fruto da convergência midiática, e não 

como um texto ou um vídeo isolado”, que parte dos seguintes objetivos específicos de 

nossa Dissertação: destrinchar a relação entre resenha e cibercultura; descobrir se 

estamos diante do surgimento de “web-resenhas”, e não apenas de resenhas online; 

sistematizar as atuais estratégias de uso e aproveitamento de uma experiência virtual 

que envolve desde o campo da resenha online publicadas até a dinâmica de comentários 

do público (algo que fizemos no decorrer das análises); refletir quais lições a resenha 

online pode trazer para a resenha do jornalismo impresso. Ao redor desses objetivos 

específicos temos o objetivo geral que é: descobrir como a resenha brasileira adaptou-se 

no site Omelete, seus novos recursos, sua nova natureza, sem perder a sua própria 

identidade enquanto formato de um gênero, promovendo debates internos. 

Estamos diante de web-resenhas? Apenas em termos relativos. Depende do nosso 

ponto de referência. Se quisermos considerar apenas fragmentos, teremos sempre 

resenhas online. A web-resenha propriamente existe em estágios, em fases, que 

culminam em sua condição de nova dimensão – não é um fenômeno bem delimitado. O 

mais próximo que temos disso, pelo que estudamos, está no conjunto entre diferentes 

aspectos de uma mesma informação. Um dos aspectos da web-resenha é a resenha 

textual, o outro é a resenha audiovisual da subseção Trailers Comentados, e outra é 

aquele comentário realizado pelo público interagente que equivale parcialmente a uma 

resenha textual (dificilmente poderia ser considerada uma resenha, formalmente 

falando, mas cumpre a função e, em alguns casos, aproxima-se muito de uma resenha de 

fato). Temos três camadas, sendo apenas as resenhas textuais convencionais originárias 

dos jornalistas do Omelete passíveis de serem consideradas formalmente “resenhas”. 

Quando tudo se junta, num verdadeiro labirinto hipermidiático e interativo é que se tem 

algo suficientemente próximo do conceito de “web-resenha”, que é midiatizada, que faz 

parte da realidade cotidiana de diversas pessoas que programam suas idas ao cinema 

através do Omelete, que participam de promoções, que discutem em outros sites de 

redes sociais sobre os produtos culturais que aparecem no Omelete, em uma constante 

apropriação desses filmes e de suas resenhas. 
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Evidentemente, a resenha online possui um grau de adaptação à Web, por si só. 

Porém, vimos que muito do que a constitui envolve um formato tradicional, marcado 

pelo impresso. Entendemos como necessário conceituar uma forma de fazer resenhas 

não mais simplesmente como algo isolado ao conjunto de características que constituem 

a forma como ela é feita e a intenção, mas o que provoca, numa contaminação 

necessária entre o meio (Web/hipermídia), o conteúdo (a resenha) e a experiência 

midiática envolvida. Considerando os três é que temos algo como uma web-resenha. 

É essencial para a nossa noção de resenha midiatizada o conhecimento de que essa 

nova forma de fazer resenha provoca ações mediadas, cuja mediação constitui-se o 

próprio usufruto, o espaço do entretenimento. Discutir sobre torna-se o próprio objetivo 

e aproveitamento. E isso se dá através do que José Luiz Braga (2006) chama de 

“atividades de resposta”. Por mais simples que pareça um sistema de comentários, em 

sua dinâmica que vai além do ato formal de comentar sobre um filme ou sobre sua 

resenha (como vimos), temos que ele é a forma de tornar visível o que o público 

interagente pensa do filme, da resenha e do espaço constituído para comentários. O 

próprio espaço é apropriado e novas ações se desenvolvem nele. E, a partir desse 

espaço, há uma ampla circulação por nós apenas inferida, entre dispositivos móveis, 

experiências com os filmes, discussões diversas em sites de redes sociais, acesso a 

outros formatos da mesma narrativa cinematográfica etc.  

José Luiz Braga (2006, p.28) é claro ao afirmar que o sistema de circulação 

interacional “… é essa movimentação social dos sentidos e dos estímulos produzidos 

inicialmente pela mídia”. E isso ocorre após a “recepção” propriamente dita, pelo que 

analisamos. Em um primeiro momento há a leitura, depois, dependendo da situação, o 

contato com outros aspectos do filme e da resenha, por fim, o comentário. Há uma 

circulação interacional que muda os contextos e os espaços, e que pode até fugir à 

proposição original de discutir um filme, de experimentá-lo. E tudo isso revela um 

processo de midiatização constante, que se perfaz em uma cultura midiática que se torna 

referência para processos socioculturais. Não há mais uma separação entre meio e a 

experiência existente em outros campos sociais, mas toda uma reunião entre mídia e 

experiências midiáticas. A experiência em si não é mais o que está nos pólos 

intermediados pelo meio, mas o próprio meio torna-se espaço para essa experiência, que 

pode ser convergente a um tema tratado, ou divergente, fugindo do assunto. O espaço 

mais adequado para esse fenômeno, então, é justamente a Web e sua flexibilidade. Daí o 
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fato de que algo como as resenhas do Omelete só levam a determinadas experiências e 

formas de ação devido ao fato de fazerem parte de um processo maior e anterior: uma 

convergência de mídias que toma forma e direção em recursos hipermídias e interativos. 

  

5.1  Novos espaços e novas formas 

 

O que significam conceitos como emissão e recepção quando surge uma noção 

de espaço, um simulacro para interatividade? Espaços são criados dentro de espaços, 

condizentes a determinadas origens culturais dos mais diversos grupos.  

No caso do Omelete, sabemos que tais grupo envolvem desde pessoas dedicadas 

a seguir resenhas e notícias de filmes até quem deseja apenas provocar o caos, fazer 

publicidade de algum blogue, jogar conversa fora.  

Ao mesmo tempo, tal espaço é campo de desenvolvimento daquilo que é 

produzido por um “emissor original”, aquela instância que realmente organiza o 

labirinto hipermidiático do Omelete. Tudo isso reunido através do conceito de 

convergência, que, segundo Henry Jenkins (2009, p.45): 

 

…não envolve apenas materiais e serviços produzidos comercialmente, 

circulando por circuitos regulados e previsíveis. Não envolve apenas as 

reuniões entre empresas de telefonia celular e produtoras de cinema para 

decidirem quando e onde vamos assistir à estreia de um filme. A 

convergência também ocorre quando as pessoas assumem o controle das 

mídias. Entretenimento não é a única coisa que flui pelas múltiplas 

plataformas de mídia. 

 

Ou seja, inúmeras outras atividades humanas já são realizadas a partir do 

fenômeno da midiatização, e acrescentamos que elas assumem determinada 

complementação às funções do site cujas resenhas estudamos. Por isso temos, nos 

comentários, certa “fuga” às temáticas principais do Omelete.  

Temos, nesse mesmo espaço de fluxos, a reunião de elementos como 

participação (gerando contribuições ou não), além de conhecimento e experiência fruto 

de uma coletividade. Essa coletividade segue determinados direcionamentos de ação, 

dirigidas parcialmente por determinada resenha, mas toma uma ação independente, nas 

bordas do que o Omelete pretende fazer com a ideia de entretenimento. 
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O entretenimento aqui é tomado como a possibilidade de voyeurismo, 

participações positivas ou negativas (ou puramente irrelevantes), acesso a informações 

que não serão apenas aquelas disponíveis “oficialmente” no site. 

Tem-se, assim, o espaço e a forma: o campo de atuação de uma determinada 

forma coletiva de vivenciar e fazer as coisas. Esse “fazer coletivo” permite o 

desenvolvimento de um corpo coletivo que se vale de uma conexão, em busca de uma 

distinção, formadores de uma comunidade. 

A conexão é o ponto zero. É a partir dela que temos uma participação baseada 

em avaliações e interpretações próprias, de cada integrante do público interagente, sobre 

determinado filme e resenha. Além disso, antes mesmo de surgir uma opinião, há a 

própria atividade de leitura e de assistir a determinados vídeos ou à resenhas 

audiovisuais. Há também a leitura de diversos comentários. 

O importante é perceber que é diante da experiência da conversação que se 

expõe o contato que se tem paralelamente com a hipermídia. E é a partir disso que 

inferimos um universo cultural que consiste no conjunto de formas dos conteúdos que 

atuam nesse espaço. 

Primeiramente, lembremos que o espaço a que nos referimos, concernente às 

resenhas parte do trinômio “resenha textual, resenha audiovisual e resenha textual 

contributiva”. Primeiro a resenha textual do Omelete, depois o que seria uma resenha 

audiovisual, e por fim aquele comentário que serve como uma resenha feita por alguém 

do público interagente.  

Em seguida, temos os aspectos culturais, que envolvem desde a indústria 

cinematográfica, ao Omelete propriamente dito e ao público interagente. Além disso, ao 

conhecimento pregresso sobre redes sociais, como parte de um processo de 

convergência midiática que se explica através da midiatização. 

Um ponto-de-vista fundamental para entender esse conteúdo é entende-lo 

através da similaridade, em três fases, do processo midiatizador: o filme “original”, o 

comentário sobre o filme, o comentário sobre o comentário ou o comentário do público 

sobre o filme. Há três fases aqui, que se misturam, e, em comum, todas são expostas 

através de telas – a tela do cinema, da televisão, do computador, do celular etc. O 

próprio processo que seria meramente “mediado” torna-se o próprio fenômeno social. 

Não é apenas algo que é “informado”, mas a própria informação consiste na experiência 

midiática. E é de relatos de experiências que temos a composição dos comentários do 
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público interagente – também é do relato de experiências que temos as resenhas, 

textuais ou audiovisuais, dos jornalistas do Omelete. 

 Essa dimensão do “relato” é completamente autorreferente. Da mesma forma, a 

transmissão da informação confunde-se. Transmissão e informação misturam-se, 

tornando-se, tudo isso, uma só experiência – ainda que passível de ser dividida entre 

“campo da disposição” dos elementos e “campo da interação” sobre os elementos 

dispostos primeiramente. 

Essa experiência, que reúne diversas formas de interação com uma resenha ou 

com uma ideia que gera a resenha, faz parte de um contexto maior que “… deve 

considerar o tipo de jornalismo cultural que é feito no Omelete como algo que responde 

aos anseios mais originais desse tipo de jornalismo: promover a circulação de diferentes 

opiniões, levando a futuras deliberações ou apenas a comentários isolados” (FIRMINO 

JÚNIOR, 2012, p.148)
52

. 

O verdadeiro sentido do jornalismo cultural, que é também opinativo, justamente 

converge para a ideia de uma experiência midiática que envolva a maior e melhor 

democratização das informações, gerando não apenas entretenimento em cima de 

produtos culturais feitos para o entretenimento, mas uma atividade capaz de gerar novas 

formas de enxergar determinado assunto – ou outros assuntos, fora da proposição 

inicial. 

Esse mesmo assunto (a resenha de um filme ou o filme) é disposto através de 

diferentes plataformas com diferentes modos de fazer. No caso do audiovisual, tudo se 

torna mais fluido, aparentemente menos formal, como uma conversa entre amigos que 

também são fãs de determinada obra. Já no caso das resenhas textuais, temos uma certa 

formalidade, numa progressão linear de informações, sobre o universo geral da indústria 

que gera o filme, a temática, as diferenças entre uma versão anterior e uma nova, o tipo 

de experiência que o filme pretende gerar e tantas outras considerações sobretudo de 

ordem técnica, além de uma avaliação propriamente dita – inclusive de forma 

quantitativa. Por fim, o retorno do público e a possibilidade de um anônimo contribuir 

com sua própria resenha ou algum texto que equivalha a uma resenha (afinal, não se 

sabe se há jornalistas dentre os comentadores, com o mesmo apuro técnico e experiência 

para um texto resenha sobre determinado filme). 

                                                           
52

 FIRMINO JUNIOR, João Batista. A resenha cinematográfica online em tempos de midiatização: o caso 

Omelete. In: NICOLAU, Marcos (org.). Midiatização e cotidiano: reflexões sobre as interações 

tecnomediadas. João Pessoa: Ideia, 2012.  
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Essa fluidez cultural, que inclui diversos aspectos de produção e de retorno do 

público interagente, depende de um público em geral jovem, que tem a intenção de 

participar, de contribuir, de fazer algo por conta própria, de interagir com outros, de 

buscar informações e contribuir para elas.  

Há, aqui, uma mudança na forma de interagir com um filme ou um texto. Tenta-

se sempre fazer parte de uma discussão, mas também de ter o Omelete apenas como um 

acessório. Não como o ponto principal de contato perante um filme ou resenha, ou 

quaisquer informações correlatas, mas como parte de uma rede que envolve mídias 

móveis, cinema, fofocas, televisão, DVD, fruição do filme, discussão, sites que 

permitam redes sociais, planejamento de compromissos com base em horários de salas 

de cinema, participação em promoções, informações por e-mail sobre determinado 

lançamento, e muitas outras possibilidades a serem inventadas em um universo sempre 

em mutação. 

Já sobre a coexistência de diferentes fases do audiovisual propriamente, diante 

da Web, Muniz Sodré (2012, ps.78-79) explica que  

 

A passagem da comunicação de massa às novas possibilidades técnicas, não 

significa a extinção da mídia tradicional, mas a coexistência e mesmo a 

integração da esfera do atual (trabalhado na esfera pública por jornais, rádios, 

televisão, etc.) com a do ciberespaço, onde são proeminentes as tecnologias 

digitalizadas do virtual…  

 

Concebendo o audiovisual como núcleo da convergência de suportes midiáticos 

de forma digitalizada em meios hipermidiáticos – que fazem com que a informação flua 

entre uma noção de anterioridade e de posterioridade e que não apenas fala de produtos 

audiovisuais, mas que se insere, no próprio falar, como um – é que percebemos a 

verdadeira dimensão do que vem se tornando uma “web-resenha”. E essa experiência, 

acima de tudo, só encontra seu caminho de resolução através de um aspecto indiscutível 

de nosso trabalho: a cultura. É ela que irá determinar quais lições as resenhas online (ou 

as “web-resenhas”) trazem para o jornalismo impresso.   
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5.2  Uma pós-resenha? 

 

Por trás de toda intricada rede de relações e interações, precisamos conceber, na 

concepção de um novo tipo de resenha, um novo tipo de cultura por trás das técnicas 

que levam ao que tentamos entender como “web-resenha”. 

Para conceber isso, realizamos um conjunto de observações já com a ideia de 

que não adianta uma análise muito presa a uma estrutura formal, mas uma forma de 

ação que aja sobre o conjunto de práticas socioculturais que interferem e fazem com que 

surjam novas necessidades técnicas. Enfim, o lado humano, produtor da cibercultura. 

Esse fator humanológico, que interfere na midiatização, pode ser melhor 

explicado por Marcos Nicolau (2012, p.5), no artigo “Menos Luiza que está no 

Canadá” e o fator humanológico da midiatização, quando ele contextualiza da 

seguinte forma: “Voltando ao princípio de que o fator humanológico tem como base as 

vontades humanas mais intrínsecas de usar os aparatos tecnológicos para 

relacionamento, participação, opinião, compartilhamento…”. Onde temos um ponto de 

partida e de chegada justamente nesse lado humano, que se articula com fatores 

tecnológicos e mercadológicos. Em nosso objeto de estudo, sobretudo no que disse 

respeito à resposta visível do público por meio dos comentários, vimos a concretização 

do que Marcos Nicolau (2012, p.11) também acrescenta:  

 

A necessidade e a possibilidade de participar e compartilhar ideias e opiniões 

a partir da apropriação e uso das mídias digitais e atuação nas redes sociais, 

como vimos, constitui a essência do fator humanológico, fundamental para o 

entendimento de como se alastra e se impregna, no âmbito da sociedade, essa 

nova esfera ou bios, do qual já fazemos parte. 

  

 Esse mesmo fator humanológico, todavia, para nós, não diz respeito apenas às 

reconfigurações das práticas de relacionamento, vai além ao se coadunar ao contexto da 

indústria cinematográfica norte-americana. Ou melhor: essas práticas de relacionamento 

precisam de um ponto de partida, de uma “grande narrativa” por trás, levando à criação 

de espaços que podem permitir a ampliação e até a fuga do assunto original para outros 

interesses. 

 Também esse contexto humanológico leva a determinadas formas de 

convergência de suportes midiáticos, via hipermídia, capaz de tornar mais prática a 

relação entre vídeo, texto e imagem. O vídeo assume uma simplicidade relativa ao 
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universo imaginado do público, o texto partilha também desse mesmo universo, mas é a 

estrutura geral do Omelete que vai dar um novo direcionamento ao que entendemos por 

resenha. 

 Resenha não é mais somente aquele formato do gênero opinativo do jornalismo 

que faz uma apreciação de determinados produtos culturais, expondo críticas. Mas um 

conjunto de camadas de informações e experiências que interatuam através da 

hipermídia e da convergência. Ela apresenta, hoje, as seguintes características: 

coexistência mais ativa com outros textos e vídeos; aspecto amadorístico; possibilidade 

de manifestação visível do público; continuidade intermidiática do universo do filme. 

 Quanto à coexistência mais ativa com outros textos e vídeos, já explicamos, e 

envolve o aspecto tecnológico da convergência mediante hipermídia. Em relação ao 

aspecto amadorístico, que se evidencia mais nos vídeos, temos que é apenas uma forma 

de aproximação com o público. Uma tentativa de fazer com que o público se identifique 

com a irreverência e aparente simplicidade das resenhas audiovisuais e com a 

quantidade de informações úteis nas resenhas textuais.  

 Sobre a possibilidade de manifestação visível do público, também vimos isso 

apropriadamente, mas não falamos sobre uma continuidade intermidiática do universo 

do filme. No que uma web-resenha pode contribuir para isso? Através da necessidade 

básica humana de vivenciar uma narração, como algo a ser reconhecido e cujas resenhas 

auxiliam, ao detalhar aspectos técnicos do filme. Ao detalhar, temos uma contribuição 

indireta ao universo temático de um filme, descrito e analisado em uma página de Web. 

 Uma pós-resenha é basicamente o que surge de tudo isso, dessa noção de web-

resenha, dessa reunião de possibilidades ainda em andamento. Não temos mais, como 

na imprensa, uma perfeita unidade conceitual que defina “resenha”. Não basta 

simplesmente analisar textos com características transpostas da imprensa para o 

Omelete, mas entender seu entorno. O entorno cultural é a função a ser cumprida pela 

resenha. Esse entorno cultural parte do princípio de que cultura constitui o conjunto de 

valores de um grupo, mas vai além: envolve também o conjunto de valores que surgem 

entre grupos. Disso, emergem novos valores, e esses novos valores, ainda me processo 

de descoberta, geram alterações no modo de fazer uma resenha. 

 E o que a resenha feita na imprensa pode aprender com a nossa conceituação de 

web-resenha ou com a conceituação de resenha online? Entendemos que ela deve ter 

uma ligação com atividades realizadas pelo público em sua vida cotidiana. Não vemos 
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uma mudança específica na forma de escrever uma resenha, a não ser uma maior 

fluidez; porém, verificamos que deve haver mais interação, sobretudo com o auxílio de 

páginas na Web ligadas ao texto na imprensa. O texto deve entender seu lugar como 

parte de uma rede de relações e mídias, em tempo real, constantemente atualizado (na 

medida do que é possível para um texto opinativo impresso), abrindo espaços para 

opiniões do público que não sejam totalmente favoráveis à resenha, através da Carta aos 

Leitores. Essa abertura se faz necessária, ainda que todos os aspectos básicos de uma 

resenha na imprensa sejam mantidos, no que diz respeito à produção textual. 

 A nova resenha também deve partir do princípio, sobretudo tendo por base a 

Web, de que, como nos diz Rovilson Robbi Britto (2009) há um real cotidiano e um real 

midiático. Em nosso caso, fiquemos com a ideia de um real marcado pelo lançamento 

de um filme a ser resenhado e a vida cotidiana de quem sofre a experiência midiática. E 

isso leva ao conceito de “interculturalidade” de Nestor Garcia Canclini (2009, p.17), 

que “… implica que os diferentes são o que são, em relações de negociação, conflito e 

empréstimos recíprocos”. Não se supõe, como no conceito de “multiculturalidade”, a 

aceitação do que é diferente.  

 Ou seja, temos um mundo profundamente tensionado, que transborda para os 

comentários das resenhas, que, por si só, também se colocam nesse contexto. Não há 

como separar a resenha das tensões geradas nos comentários, e não adianta fazer 

resenha na Web sem que haja a necessária e visível interação ao menos entre o público e 

o site. Também não há uma unidade mais na reprodução de um filme. Tudo se 

fragmenta, mas, a partir da convergência, toma um aspecto suficientemente lógico para 

fazer o necessário sucesso na Web. 

 Enfim, a resenha midiatizada é aquela que abrange as complexidades do mundo 

deste século, em que diferentes modos de pensar o mundo se tencionam em um mesmo 

ambiente tecnológico e num mesmo “modo de fazer” praticado no âmbito da Web. Ela 

compreende mais que o texto “resenha”, partindo para a complementação de narrativas, 

com detalhes trazidos sobre determinados filmes, e como ponto de partida para novas 

histórias cotidianas, baseadas na vida real. Há uma confluência entre o real midiático e o 

real cotidiano. Um mundo de fluxos contínuos, em uma ambiência gráfica, possui um 

tempo próprio, e é desse tempo próprio que surge a noção de ciberespaço. Esse 

ciberespaço reúne novas formas de produção de uma resenha e, acima de tudo, o que 

puder ser feito tendo por base o entendimento desse novo público, agora mais ativo, 
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participativo, que mistura seu próprio cotidiano ao real midiático. No final, real 

cotidiano e real midiático se misturam numa só realidade, onde a resenha é apenas um 

elemento capaz de solidificar narrativas – ou de desacreditá-las. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da hipótese que lançamos de que “de que só estamos diante de ‘web-

resenhas’ se elas forem compreendidas como um conjunto fruto da convergência 

midiática, e não como um texto ou um vídeo isolado”, vimos que há evidências que a 

tornam real. Essas evidências foram coletadas, a partir de um universo de amostra, no 

decorrer dos capítulos 3 e 4. 

O que elas confirmam exatamente? Que não podemos conceber 

“webjornalismo” apenas como cada um dos suportes midiáticos que constituem o 

fenômeno, mas esse fenômeno deve ser entendido como a rede de conexões, via 

hipermídia e outras formas de convergência midiática (na migração dos públicos e na 

coalisão de diferentes mercados) que formam um só corpo. Esse corpo não é apenas um 

texto com uma resenha ou um vídeo, mas a união de todos. 

Essas evidências demonstram fundamentalmente que não estamos tendo um 

mundo novo, baseado na Web e outras tecnologias e práticas associadas, como 

elementos que substituam a lógica “um-todos” da televisão, da imprensa, do cinema. 

Ela é a reunião de duas lógicas, a “todos-todos” e a “um-todos”. Uma condição se 

alimenta da outra, tal qual uma resenha cinematográfica depende de um filme. 

A novidade envolve diversos elementos ainda em mutação, cuja definição final 

permanece nebulosa. Não sabemos até onde irá nosso fenômeno, mas sabemos que, 

seguindo o fenômeno da midiatização, essas resenhas tenderão a ser cada vez mais 

pontos de convergência entre a vida cotidiana e o campo das mídias.  

Não vemos, diante de nossa dissertação, uma separação abrupta entre vida 

cotidiana e o campo das mídias, mas uma intersecção constante que torna o campo das 

mídias parte da vida cotidiana, na condição de uma experiência midiática que revela o 

conteúdo “resenha”, transposta online, como um elemento de um meio, um ponto de 

partida para a vivência no mundo da cultura cinematográfica ocidental, hoje baseada no 

“faça você mesmo”, na participação, na contribuição, nas trocas visíveis de informações 

e experiências. 

Tudo, hoje, torna-se uma ação de fãs. Fãs de filmes, de produtos vendidos a 

partir de filmes, de filmes baseados em séries literárias consagradas ou não. Essa 

condição de “fã” supera a velha condição de “receptor”. Ela traz em si, em seu conceito, 

uma noção de “ação”, de “prática”, de desejo. Eis, assim, a verdadeira identidade 
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surgida da junção de inúmeras identidades do público interagente. O que temos, como 

ponto de encontro entre pessoas de diferentes origens, é seu interesse em contribuir e 

em conhecer uma determinada obra cinematográfica. E a resenha considera esse mundo 

novo, intercultural, sabendo contar detalhes, explicitar passagens não muito claras de 

um filme, contextualizá-lo, comentá-lo, avaliá-lo, e servir de ponto de encontro para fãs. 

O Omelete, tendo como ponto forte as resenhas, muito além dos artigos ou das 

notícias, permite um melhor entendimento das obras que o site noticia, criando um 

ambiente cativo de interações capazes de transformar a própria lógica do jornalismo 

opinativo, do jornalismo cultural, permitindo a dinamização de uma cibercultura que 

enaltece as possibilidades de apropriação do novo meio pelo público. 

Enfim, fundamentamos nossa dissertação nos dois capítulos iniciais, 

desenvolvemos um processo de análise nos capítulos seguintes e, no último, tentamos 

sintetizar o que descobrimos desse processo de análise. Demonstrando o sucesso do que 

Geane Alzamora (2011, p.87) chama de “mídias temáticas”, como mídias que 

complementam a mídia generalista. E essa tematização, pelo que vimos, assume uma 

condição mais fechada para o seu tema a partir do momento em que o público forma 

uma espécie de comunidade própria apenas para discutir assuntos correlatos ao tema, ou 

a fugir do assunto (como vimos no capítulo 4). 

Temos, em suma, o Omelete como um campo midiático apenas de diversos 

temas, a partir do qual consideramos apenas a vertente cinematográfica. A seção 

“Cinema” do site, assim, apresenta textos e vídeos que não deixam de ser suportes 

midiáticos voltados apenas a um tema: determinada obra cinematográfica. Esse campo 

tematicamente fechado é que serve como espaço para a identidade de fã, que surge da 

mistura de um público anônimo que só se torna visível pelas suas práticas nos 

comentários. 

Nosso trabalho, assim, assume que: a “web-resenha” é o conjunto de suportes 

midiáticos de resenhas online e participação do público; vigora um processo de 

complementação entre a lógica “um-todos” e a lógica “todos-todos”; diminuição da 

lógica de uma vida cotidiana e de um campo midiático, via midiatização; existe uma 

tematização dessas resenhas, permitindo um espaço de comentários, e, em alguns dos 

casos, de discussão, limitado a narrativas que levam a filmes (ainda que tenhamos 

percebido algumas fugas ao assunto principal nos comentários); e nasce uma identidade 
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coletiva do público interagente advindo da liberdade criativa e da vontade de participar, 

que é a condição de fã, em substituição à condição de “receptor” ou “usuário”. 

Esperamos, com nosso estudo, um ponto de partida para trabalhos que abordem 

o jornalismo cultural praticado na Web, e não apenas o jornalismo noticioso online. 

Lidamos com um fenômeno que foi nos parecendo mais complexo à medida que nos 

dedicávamos ao assunto, e pudemos perceber o que certos recursos hipermidiáticos, na 

lógica da convergência e da midiatização, naturalmente incluindo a questão da 

interatividade, fazem com as resenhas. Essas resenhas, por sua vez, saem da condição 

de meros conteúdos para se tornarem pontos de intersecção da convergência entre 

públicos, mercados e plataformas midiáticas, movimentando uma complexa realidade 

ainda por se definir. 
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