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RESUMO

Funcionando como um dos principais meios de consumo dos produtos de áudio e
audiovisuais, os streaming passaram a fazer parte da rotina dos indivíduos e essa
relação se intensificou ainda mais durante a pandemia da Covid-19. Streaming
como Globoplay e Netflix expressaram um grande aumento de assinaturas no
primeiro semestre de 2020. A plataforma nacional contabilizou o salto de 145% de
assinaturas, enquanto a marca norte-americana conquistou quase 16 milhões de
novos usuários. Com esse novo modelo de consumo, os temas relacionados aos
streaming frequentemente vêm se transformando em pautas jornalísticas. Diante
desse cenário, este trabalho se propõe a analisar as matérias presentes nos
veículos Diario de Pernambuco, Folha de Pernambuco e Jornal do Commercio
relacionadas ao streaming de audiovisual, correlacionando-as ao conceito de
valor-notícia. As matérias analisadas refletem o período de março a junho de 2020,
registrando alguns comportamentos adquiridos no início da pandemia de Covid-19 e
espelhando discussões levantadas durante o tempo de isolamento do primeiro
semestre de 2020, assim como também evidenciando nomes populares no meio
dos streaming de audiovisual.

Palavras-chave: audiovisual; Covid-19; streaming; jornais pernambucanos;
valor-notícia.



ABSTRACT

Functioning as one of the main means of consumption of audio and audiovisual
products, streaming has become part of individuals' routines and this relationship
has further intensified during the Covid-19 pandemic. Streaming such as Globoplay
and Netflix expressed a large increase in subscriptions in the first half of 2020. The
national platform accounted for a 145% jump in subscriptions, while the American
brand gained almost 16 million new users. With this new consumption model, the
themes related to streaming are frequently becoming journalistic themes. Given this
scenario, this paper aims to analyze the articles present in the vehicles Diario de
Pernambuco, Folha de Pernambuco and Jornal do Commercio related to audiovisual
streaming, correlating them to the concept of news value. The analyzed articles
reflect the period from March to June 2020, registering some behaviors acquired at
the beginning of the Covid-19 pandemic and mirroring discussions raised during the
isolation time of the first half of 2020, as well as highlighting popular names in the
audiovisual streaming medium.

Keywords: audiovisual; Covid-19; streaming; newspapers from Pernambuco;
news-value.
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1 INTRODUÇÃO

Streaming é uma forma de oferta e aquisição de conteúdos online, que

possibilita ao usuário ter acesso às mais diversas mídias (filmes, séries, vídeos,

livros, notícias ou músicas), sem precisar baixar qualquer arquivo . Tornou-se1

popular em meados da década de 2010, com a chegada da Netflix . No entanto,2

surgiu nos Estados Unidos em meados dos anos 1990, com um serviço de áudio

chamado Real Audio, que - segundo dados do blog TCA - por usar tecnologias

precárias, possuía uma baixa qualidade .3

As plataformas de streaming são atualmente a maneira mais simples de

consumir música, filmes e séries de forma legal. Tornou-se, de acordo com o jornal

britânico The Guardian, mais popular que o consumo de mídias físicas como DVDs

e CDs, e virando assim um pesadelo para colecionadores, uma vez que, com a

queda das vendas, essas mídias passam a ser produzidos em menor escala . Entre4

as plataformas de streaming estão a já citada Netflix, o Globoplay , o Spotify e o5 6

Tidal .7

Seu ápice - conforme os números divulgados pela revista Forbes - ocorreu no

ano de 2020, quando o mundo foi assolado pela pandemia da Covid-19, uma

doença viral de rápida transmissão, causada pelo novo coronavírus (SAR-COV-2)

que teve sua origem na China, no final de 2019. O SAR-COV-2 – que originou a

COVID-19 - afeta o sistema respiratório, causando falta de ar e, em casos mais

graves, pneumonia e síndrome respiratória aguda. Para prevenir a doença, as

recomendações iniciais foram higienização das mãos, o uso de máscaras e o

isolamento social, sendo esse o motivo pelo qual as pessoas precisaram

7 Serviço de streaming voltado para música, que tem como um dos donos cantor e rapper
norte-americano, Jay-Z.

6 Serviço de streaming voltado à música.

5 Serviço de streaming brasileiro focado em novelas da Globo, da televisa, filmes, séries e
pay-per-view do Big Brother Brasil.

4 Dados do Jornal da USP. Disponível em:
<https://jornal.usp.br/atualidades/mercado-de-dvd-ainda-e-rentavel-apesar-das-alternativas-digitais/>.

3 Dados do Blog TCA. Disponível em <https://www.tca.com.br/blog/a-incrivel-historia-do-streaming/>
2 Serviço de streaming norte-americano focado em séries e filmes.
1 Tecnoblog. Disponível em: <https://tecnoblog.net/290028/o-que-e-streaming/>.
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forçadamente ficar dentro de casa e acabaram encontrando no consumo de música,

filmes e séries um conforto nos tempos incertos.

1.1 PROBLEMA

Considerando as mudanças comportamentais da sociedade em relação ao

modo de consumo do entretenimento, como os conteúdos relacionados às

plataformas streaming viraram matéria em jornais pernambucanos?

1.2 OBJETIVO GERAL

Compreender como o jornalismo, por meio dos veículos Diario de

Pernambuco, Folha de Pernambuco e Jornal do Commercio, tratou de temáticas

envolvendo as plataformas streaming, entre os meses de março e junho de 2020,

período inicial e mais rigoroso do isolamento social devido à pandemia da Covid-19.

1.2.1 Objetivos Específicos

1 - Identificar quais temas e plataformas de streaming tornaram-se matéria

jornalística nos veículos Diario de Pernambuco, Folha de Pernambuco e Jornal

Commercio.

2 - Analisar os critérios de noticiabilidade nos meios de comunicação Diario

de Pernambuco, Jornal do Commercio e Folha de Pernambuco, em matérias

relacionadas às plataformas de streaming.

3 - Comparar, a partir da análise de conteúdo, as matérias relacionadas às

plataformas de streaming dos jornais Diario de Pernambuco, Folha de Pernambuco

e Jornal Commercio.

1.3 JUSTIFICATIVA

A pandemia da Covid-19 acelerou mudanças comportamentais em relação à

tecnologia, dentre elas a forma de se consumir conteúdo audiovisual. Durante o

período, marcas já consolidadas, como o Globoplay (Brasil) e a Netflix (EUA),

expandiram ainda mais seus números de assinantes. O streaming nacional registrou

o salto de 145% de assinaturas no primeiro semestre de 2020, enquanto a Netflix
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conquistou quase 16 milhões de assinaturas no mesmo período . O número de8

novos assinantes manteve o ritmo de crescimento esperado em janeiro e fevereiro,

mas ao chegar no último mês do trimestre, esse número saltou, chegando a mais do

que duplicar a previsão inicial para o primeiro trimestre. Até o mês de março, a

Netflix acumulava 183 milhões de assinaturas ao redor do mundo . Nesse mesmo9

período, chegaram ao Brasil novos nomes no mercado de streaming, como Disney+

e HBO Max.

Em razão de ser uma tecnologia recente, questões legais, como a

regulamentação do streaming, seguem em discussão. A Lei do SeAC dispõe sobre10

a comunicação audiovisual de acesso condicionado, aquela que utiliza uma

estrutura de telecomunicações para fornecer o produto, o que não é o caso das

plataformas de streaming. Ladeira (2019) afirma, em seu artigo Redes Imbróglios: A

Regulamentação do Streaming no Brasil e suas Ambiguidades, que “as indecisões

que surgem refletem a dificuldade de propor modelos aptos a lidar com esta

complexidade contemporânea acima” (2019, p.73).

Em uma busca no portal de periódicos da CAPES, foi possível encontrar

pesquisas realizadas sobre streaming e jornalismo com olhar para as plataformas

de áudio. Com o ineditismo do enfoque nos conteúdos audiovisuais sob a ótica

jornalística, e considerando a frequência de matérias veiculadas em jornais

pernambucanos a respeito do tema, seja abordando lançamentos nas plataformas

ou o que ocorre nos bastidores, esta pesquisa propõe identificar as plataformas de

streaming e os temas relacionados a esse universo, alinhando-os aos critérios de

noticiabilidade, elencados por Traquina (2005) como sendo notoriedade,

proximidade, relevância, novidade, tempo e notabilidade.

10 Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12485.htm>

9 Disponível em:
<https://www.tecmundo.com.br/minha-serie/157251-quarentena-netflix-consegue-quase-16-milhoes-d
e-novos-assinantes.htm>.

8 Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/cultura/impulsionados-pela-pandemia-servicos-de-streaming-se-multiplic
aram-em/166958/>.
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2 O STREAMING COMO NOTÍCIA

2.1  O QUE É STREAMING?

Streaming é uma forma de distribuição e aquisição de dados, que veio na

contramão do download, uma vez que a transmissão é totalmente gerada através da

internet, não ocupando espaço no Disco Rígido (HD) do computador, como

acontece com o download. Exemplos de streaming são a Netflix , o Globoplay , o11 12 13

Spotify e o Tidal .14 15

O streaming veio junto com um momento de transição, não só para o

audiovisual, mas para a própria cultura mundial como um todo. Com ele, a

experiência com o som e a imagem se desprende do aparelho de televisão e se

torna dados, o audiovisual passa a contar com uma grande variedade de conteúdo e

infraestrutura em transmissões em Ultra HD em qualquer lugar, por meio de

aplicativos, desde que tenha fibra ótica ou dados móveis (LADEIRA, 2016).

Os serviços de streaming de vídeo começaram a operar nos EUA em 2006.

No entanto, só se popularizaram na década de 2010, resultado da disseminação e

barateamento da internet banda larga e do domínio de televisores smart (que

possuem capacidade de se conectar à internet) e dos smartphones (telefone celular

com acesso a sistemas como Android e IOS). Porém, segundo dados do Blog TCA,

lá nos anos 90, uma empresa chamada Progressive Network lançava o Real Audio,

no qual a transmissão ocorria em mono e com arquivos altamente compactos.

Dessa forma, a qualidade que chegava aos ouvintes era muito inferior a do rádio.16

16 Com dados do Blog TCA. Disponível em:
<https://www.tca.com.br/blog/a-incrivel-historia-do-streaming#:~:text=A%20primeira%20empresa%20
a%20popularizar,e%20utilizava%20arquivos%20altamente%20compactados>.

15 Serviço de streaming voltado para música que tem como um dos donos o rapper Jay-Z.
14 Serviço voltado ao streaming de música.

13 Serviço de streaming brasileiro focado em novelas, filmes, séries e pay-per-view do Big Brother
Brasil.

12 Serviço de streaming norte-americano focado em séries e filmes.
11 Tecnoblog. Disponível em: <https://tecnoblog.net/290028/o-que-e-streaming/.>.
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A Netflix - serviço de streaming mais popular do mundo – abre as portas em 1998,17

quando servia como um serviço de compras e alugueis de DVDs via correios. A

transformação em streaming passou a ocorrer apenas em 2007 . Restrito aos EUA,18

o serviço de locações de DVDs ainda é ativo e possui mais de 2 milhões de clientes.
19

2011 foi o ano em que os streaming passaram por algumas mudanças que

contribuíram com a sua expansão. A primeira é que os serviços começaram a criar

conteúdos exclusivos para as plataformas de streaming, sendo o hulu o pioneiro20

nesse movimento. A outra novidade é a chegada do Spotify nos Estados Unidos,

após atrasos e anos de negociações com as principais gravadoras, e a expansão da

Netflix para mais países, sendo um deles o Brasil, que, na época, possuía planos

por 15 reais mensais.

Ainda em 2011, a plataforma de vídeos Justin.TV lançou a Twitch , voltada21

para transmissão de lives de games. A Twitch viria a ultrapassar a popularidade de

sua plataforma mãe e, em 2014, a Justin.TV chegava ao fim, ao mesmo tempo em

que a Twitch passava a pertencer ao grupo Amazon. No entanto, a plataforma só

ganhou, de fato, reconhecimento nos últimos anos da década de 2010, e hoje não é

usada apenas por gamers. Nela é possível encontrar transmissões dos mais

diversos conteúdos, como por exemplo a possibilidade de se fazer leituras conjuntas

ou assistir a séries, realities, filmes e outros programas de entretenimento junto com

os seus seguidores.

No mesmo ano em que a Amazon comprou a Twitch, chegava ao Brasil o

Spotify – a plataforma mais popular de streaming no segmento de música –, após22

22 Com dados do Tecnoblog:
<https://tecnoblog.net/332744/streaming-audio-musica-cresceu-32-porcento-2019-spotify-apple-musi
c/>. Acesso em: 13 de Nov. 2021.

21 A Twitch é uma plataforma de streaming focada na transmissão ao vivo de jogos/games.

20 O Hulu (estilizado como hulu) é um serviço de streaming pertencente ao grupo Disney, fundado
em 2007, no entanto no Brasil o serviço só foi lançado em Agosto de 2021 com o nome de STAR+.

19 Dados da Revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios:
<https://revistapegn.globo.com/Tecnologia/noticia/2020/09/por-que-2-milhoes-de-pessoas-ainda-rece
bem-dvds-da-netflix-por-correio.html>.

18 Artigo de João Martins Ladeira: Negócios de audiovisual na internet: uma comparação entre Netflix,
Hulu e iTunes-AppleTV, 2005-2010.

17 Dados da Revista Super Interessante:
<https://super.abril.com.br/cultura/infografico-qual-o-streaming-com-mais-assinantes-no-mundo/>.
Acesso em: 10 Nov. 2021.
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um período de acesso apenas por convite. Porém, naquele mesmo ano, a

plataforma se envolveu em uma de suas polêmicas mais famosas, quando artistas –

entre eles Beyoncé, Coldplay e Taylor Swift - começaram a criticar o repasse dos

lucros a eles, uma vez que a plataforma estava cada vez mais popular, mas os

repasses continuavam pequenos.23

Com a popularização da Netflix, os estúdios de audiovisual viram nos

streaming uma forma de lucrar. Nasceram assim várias plataformas – só no Brasil já

existem mais de dez – e o que antes era mais vantajoso por ter tudo reunido em um

só plataforma, no caso a Netflix, agora está disseminado, se assemelhando a TV a

Cabo, onde os conteúdos não ficam concentrado em um só canal, mas espalhado

por vários canais fechados – que geralmente são os que possuem os direitos das

séries, filmes e programas mais desejados –, que por sua vez ficam misturados em

vários planos das operadoras de TV.

O excesso de serviços de streaming leva para a internet a famosa briga entre

emissoras por audiência – nesse caso, por clientes. Os streaming passam a viver

uma grande disputa, para assim conseguir projetos com as grandes corporações do

entretenimento em busca do conteúdo mais popular (Ladeira, 2013). Nessa busca

constante por relevância, algumas conexões acabam sendo feitas, como a parceria

entre o Disney+ e o grupo Globo, a qual, segundo o site Notícias da TV , o serviço24

de streaming norte-americano terá suas séries nacionais produzidas nos Estúdios

Globo – antigo PROJAC.

Um levantamento do site Canaltech revelou que o plano básico das onze25

principais plataformas de streaming de vídeo disponíveis no Brasil sai por um total

25 Balanço feito pelo Canaltech no dia 22 de julho de 2021, levando em conta os preços dos
seguintes serviços: Apple TV+, Amazon Prime Video, Cruchyroll, Disney+, Globoplay, HBO Max,
Looke, Netflix, Paramount+, Starzplay e Telecine. Disponível em:
<https://canaltech.com.br/entretenimento/quanto-custa-assinar-todos-os-streamings-no-brasil-186865
/>.

24 Disponível em:
<https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/disney-estreita-parceria-com-globo-e-gravara-series-
nacionais-no-projac-49656>. Acesso em 09 Nov. 2021.

23 Dados do G1. Disponível em:
<http://g1.globo.com/musica/noticia/2014/11/taylor-swift-retira-todas-suas-musicas-do-spotify-antes-d
e-lancar-album.html>. Acesso em: 20 ago. 2021
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de 221 reais mensais, um preço considerado alto em comparação aos pacotes

básicos de TVs por assinatura.

2.2 JORNALISMO E VALOR-NOTÍCIA

Surgido em meados do século XVII, como consequência da invenção da

prensa de Gutenberg – chegando no Brasil apenas no início do século XIX , o26

jornalismo é uma luta pela conquista de leitores, ouvintes e telespectadores, através

da palavra, de forma que os leitores entreguem sua lealdade ao veículo em troca de

notícias. Nessa batalha entra em jogo a objetividade, ou melhor, o seu mito, afinal

uma matéria produzida por um ser humano, é – mesmo que lá no fundo – parcial.

Pois as pessoas possuem toda uma carga cultural (ROSSI, 1980).

O jornalismo é uma das formas que facilitaram o entendimento da história da

humanidade desde o seu surgimento, afinal, como escreveu Heloiza Golbspan

Herscovitz (2007), no seu artigo Análise de conteúdo em jornalismo , se uma parte27

da humanidade sumisse amanhã, mas restassem livros, jornais, revistas, filmes,

CDs e outros artefatos, teria material suficiente para que os que ficaram pudessem,

através da análise de conteúdo, interpretar a vida social da época.

Os valores-notícia estão relacionados a critérios que são levados em conta

na decisão sobre qual notícia é mais relevante que a outra. Esses critérios de

noticiabilidade são, conforme Traquina (2005):

- Notoriedade da pessoa principal do acontecimento;

- Proximidade em termos geográficos e culturais;

- Relevância do acontecimento em relação aos impactos causados na vida

cotidiana;

- Novidade, ou seja, o que há de novo;

- Tempo, na sua forma de atualidade, podendo servir como gancho para

outras matérias; ou o tempo como data específica, justificando assim a

noticiabilidade de acontecimentos que já teve lugar no passado;

- Notabilidade, sendo a qualidade de ser visível, de ser tangível.

27 Disponível no livro Metodologia de Pesquisa em Jornalismo de Claudia Lago e Marcia Benetti.
26 Dados do site Politize: <https://www.politize.com.br/jornalismo/>. Acesso em: 17 Nov. 2021
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Nilson Lage (2012):

- Proximidade: o indivíduo se interessa principalmente pelo o que está

próximo.

- Atualidade: o conceito do indivíduo se interessar pelo fato que está próximo

em relação ao tempo.

- Identificação social: observa a sociedade em seu formato de pirâmide

social, direcionando o tipo de conteúdo para as classes mais adequadas.

- Intensidade: leva-se em conta os números apresentados, principalmente em

acontecimentos semelhantes. Ele fala que os valores muito grandes ou

pequenos são difíceis de dimensionar no cotidiano.

- Ineditismo: o acontecimento raro que desperta o interesse, que tem

estabelecido faixas de quantificação, sendo elas o fato inevitável, o fato

provável, o fato improvável e o fato de extrema improbabilidade.

- Identificação humana: “o universo dos ídolos vivos” (LAGE, 2012, p. 95),

tratando-se de figuras na sociedade que despertam o interesse público, como

cantores e atletas.

E por fim Lia Seixas (2018):

- A frequência com que o evento acontece: quanto menor a probabilidade de

acontecer, mais relevante ele é;

- Grau de importância dele para o local e seus cidadãos;

- As pessoas envolvidas, ou seja, qual o grau de importância desse sujeito na

sociedade? Qual o estado dos envolvidos? Houve mortes?;

- Impacto do acontecimento na vida/cotidiano dos cidadãos;

- Espaço geográfico que o veículo cobre.28

Valores-notícia são, conforme Lia Seixas (2018), aquilo que o cidadão deve

saber. A autora cita como exemplo o desvio de dinheiro público, que é um consenso

de notícia considerada importante independente da mídia que está passando-a .29

29 Publicação impressa, TV, radio ou digital.
28 Artigo Valores Notícias: uma proposta de análise, de Lia Seixas (2018)
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Em resumo, o jornalismo é a profissão/atividade que lida com a

coleta/apuração e propagação de informações. É um dos pilares da construção de30

uma sociedade justa, pois é um ponto importantíssimo para a democracia, pois,

nenhuma democracia pode ser considerada uma, se não possui liberdade de

imprensa e pleno acesso à informação.31

31 ONU Brasil: <https://www.youtube.com/watch?v=E_WwgxgCCns>.

30 Observatório da Imprensa:
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/feitos-desfeitas/ed719-afinal-o-que-e-jornalismo/>.
Acesso em: 17 Nov. 2021.
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA

Partindo da metodologia de Análise de Conteúdo jornalística, definida por

Herscovitz (2007) como o recolhimento e análise de textos com o objetivo de fazer

inferências sobre seus conteúdos e formatos, enquadrando-os em categorias

previamente testadas, foram selecionadas matérias jornalísticas dos veículos Diario

de Pernambuco , Folha de Pernambuco e Jornal do Commercio , selecionados32 33 34

por serem os jornais mais tradicionais de origem impressa em Pernambuco. Essas

matérias, levantadas em formato digital, foram relacionadas às plataformas de

streaming, partindo do dia 12 de março (quando foi registrado o primeiro caso de

Covid-19 no Estado) , até o fim de junho, fechando o primeiro semestre da35

pandemia da Covid-19 e o período de maior restrição do isolamento social.

A busca dessas matérias foi realizada através do site Google, com a

delimitação por período mensal. As palavras-chave utilizadas para a pesquisa foram

streaming, Netflix, Globoplay, Amazon Prime, HBO, Disney+, escolhidas a partir de

observações prévias de matérias, junto ao nome dos veículos de comunicação.

Primeiramente foi feita a categorização das matérias pelo streaming ao qual

se referiam e pelo tema da matéria. As temáticas ficaram classificadas como

bastidores, conteúdo, informações técnicas, lançamento e repercussão. Foram

definidas previamente, seguindo a etapa de classificação e interpretação da análise

de conteúdo de Herscovitz, que diz: “o processo de conceituação precede o de

classificação de conteúdo”  (2007, p. 132).

A categorização baseou-se em dois fatores: o título e o texto da matéria. Em

sua maioria, os títulos apontavam qual plataforma ou tema a matéria abordava,

35 Disponível em
<https://www.folhape.com.br/noticias/casal-do-recife-sao-primeiros-casos-de-coronavirus-em-pernam
buco/133219/>.

34 Fundado em fevereiro de 1919, é o mais antigo veículo de mídia do Sistema Jornal de Commercio
de Comunicação. Desde de março de 2021, o JC deixou de circular no modo impresso, tornando-se
totalmente digital. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/institucional/2020/03/420604-historia-do-jornal-do-commercio.html>.

33 O jornal Folha de Pernambuco, fundado em abril de 1998, integra o Grupo EQM, um grupo
empreendedor solidificado no Nordeste. A Folha de Pernambuco sofreu uma transformação editorial
em julho de 2013, se distanciando do jornalismo policial, passando a abordar assuntos da política
local e nacional, da economia e da prestação de serviços. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/a-folha-de-pernambuco/>.

32 O mais antigo periódico em circulação na América Latina, fundado em 7 de novembro de 1825.
Disponível em: <https://www.diariodepernambuco.com.br/>.
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como foi o caso da publicação de março do Diario de Pernambuco intitulada

“Streaming tem estouro de audiência com a pandemia, mas pirataria também

cresce”, classificada neste trabalho como “informações técnicas". Contudo, o título

citado não diz quais são as plataformas presentes na matéria, portanto, houve a

necessidade da leitura do texto para completar a categorização.

A partir da análise de conteúdo também foi possível comparar questões como

quantidade de matérias publicadas mensalmente e matérias semelhantes ou iguais

em diferentes veículos, assim como identificar matérias de agência de notícia,

editoria e assinadas por jornalistas.

Depois dessa distribuição, foram correlacionadas aos critérios que compõem

o valor-notícia, definido por Traquina (2005) como:

- Notoriedade da pessoa principal do acontecimento;

- Proximidade em termos geográficos e culturais;

- Relevância do acontecimento em relação aos impactos causados na vidas

das pessoas;

- Novidade, tratando-se do que há de novo;

- Tempo, na sua forma de atualidade, podendo servir como gancho para outras

matérias; ou o tempo como data específica, justificando assim a

noticiabilidade de acontecimentos que já teve lugar no passado;

- Notabilidade, sendo a qualidade de ser visível, de ser tangível.

Alinhado também aos critérios de valor-notícia definidos por Nilson Lage (2012), que

se assemelham aos estabelecidos por Traquina:

- Proximidade: o indivíduo se interessa principalmente pelo o que está

próximo.

- Atualidade: o conceito do indivíduo se interessar pelo fato que está próximo

em relação ao tempo.

- Identificação social: observa a sociedade em seu formato de pirâmide social,

direcionando o tipo de conteúdo para as classes mais adequadas.

- Intensidade: leva-se em conta os números apresentados, principalmente em

acontecimentos semelhantes. Lage (2012) afirma que os valores muito

grandes ou pequenos são difíceis de dimensionar no cotidiano.
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- Ineditismo: o acontecimento raro que desperta o interesse, que tem

estabelecido faixas de quantificação, sendo elas o fato inevitável, o fato

provável, o fato improvável e o fato de extrema improbabilidade.

- Identificação humana: “o universo dos ídolos vivos” (LAGE, 2012, p. 95),

tratando-se de figuras na sociedade que despertam o interesse público, como

cantores e atletas.
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4 CATEGORIZAÇÃO DAS MATÉRIAS LEVANTADAS NOS JORNAIS

PERNAMBUCANOS

As matérias levantadas nos veículos Diario de Pernambuco, Folha de

Pernambuco e Jornal do Commercio foram categorizadas através dos temas

abordados e da plataforma de streaming citada. Os temas foram divididos em

bastidores, conteúdo, lançamento, informações técnicas e repercussão. A

catalogação das matérias consta nos apêndices A, B e C.

As pautas que abordavam o que havia por trás das câmeras, como, por

exemplo, questões de produção e elenco, foram classificadas como bastidores. As

etiquetadas como conteúdo incluem matérias de filmes, séries e documentários já

disponíveis na plataforma de streaming, enquanto a divisão de lançamentos se

volta para os conteúdos que ainda não constam no catálogo da plataforma. Quando

a pauta se tratava de informações sobre audiência, regras abrangentes ao mundo

do streaming e novidades da plataforma, como novas funções ou nova aparência,

eram categorizadas como informações técnicas. As rotuladas como repercussão

foram as matérias que abordaram os desdobramentos nas redes sociais e em

outras mídias relacionadas ao mundo do streaming.

Na categorização de matérias por streaming levou-se em consideração a qual

plataforma o conteúdo pautado se referia. Contudo, algumas matérias chegaram a

abordar mais de uma plataforma ou mais de um tema, portanto, o total da coluna

dos números de matérias por tema ou streaming pode ser diferente do total de

matérias mensais do veículo.

Tabela 1 - Matérias do Diario de Pernambuco referentes a março de 2020 (a
partir do dia 12 de março).

TEMAS Bastidores Conteúdo Info. Téc. Lançamento Repercussão

Número de
matérias

1 3 4 3 0
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STREAMING Amazon Prime HBO Globoplay Looke Netflix

Número de
matérias

3 2 3 1 8

Total de
matérias no
mês

11

O Diario de Pernambuco se sobressai em relação à quantidade de matérias

publicadas no mês de março de 2020 em comparação aos outros dois veículos

analisados, que se assemelham em relação ao volume de matérias. O tema

informações técnicas mostrou-se com o maior número de matérias (4). Os títulos

destacam o crescimento do consumo da plataforma e suas consequências, como é

o caso de “Streaming tem estouro de audiência, mas pirataria também cresce”,

publicado no dia 21. O assunto demonstra relevância ao associarmos ao conceito

de atualidade. Em março de 2020, o mundo passava por mudanças em suas rotinas

com a adoção do isolamento social como principal método de defesa contra o novo

coronavírus.

O Diario de Pernambuco traz novidades a respeito das próximas temporadas

das séries Friends e La Casa de Papel, nomes relevantes na cultura pop atual, logo,

as matérias possuem maior possibilidade de despertar o interesse dos leitores,

devido à aproximação cultural.

Em relação à assinatura das matérias do Diario, a maioria dos créditos são

da agência de notícia brasileira FolhaPress, que assina seis matérias no mês e se

mantém frequente nos meses seguintes analisados. Outro nome que surge é o

veículo Estado de Minas, no texto intitulado “Esperada reunião da série 'Friends' foi

adiada para maio”.

Tabela 2 - Matérias da Folha de Pernambuco referentes a março de 2020 (a
partir do dia 12 de março).

TEMAS Bastidores Conteúdo Info. Téc. Lançamento Repercussão
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Número de
matérias

0 4 2 1 0

STREAMING Amazon
Prime

Apple
Tv

Discov
ery

Plus

Globo
play

Google
play

Netflix N
o
w

Telecine Vivo
Play

YouTu
be

Premi
um

Número de
matérias

1 1 1 1 1 3 2 1 1 1

Total de
matérias no
mês

7

A Folha de Pernambuco também traz matérias relacionadas a mudanças nas

plataformas devido ao período de isolamento, como é o caso da matéria intitulada

"Amazon libera acesso a filmes e séries infantis durante pandemia”, conteúdo

publicado também pelo Diario de Pernambuco (ambas as matérias assinadas pela

FolhaPress). Contudo, das sete matérias levantadas no mês, quatro foram

etiquetadas como conteúdo. A Folha, embora publique matérias relacionadas ao

isolamento social, assim como o DP, opta pelo caminho de indicações, como é o

caso dos textos intitulados “Em tempos de quarentena, confira oito filmes

vencedores do Oscar na Netflix" (20 de março) e “Oito filmes pernambucanos para

assistir no período de isolamento” (30 de março).

Sobressaem também as plataformas de streaming levantadas nas matérias

da Folha de Pernambuco. Nomes mais populares encontrados nos outros dois

veículos, como Amazon Prime e Netflix, aparecem também no jornal, com a Netflix

tendo o maior número de matérias registradas, mas houve plataformas menos

citadas pelos demais jornais, como é o caso da Apple TV, Discovery Plus, Telecine

e Youtube Premium (embora este último também tenha aparecido nos outros

veículos, mas na sua forma de rede social).

Tabela 3 - Matérias do Jornal do Commercio referentes a março de 2020 (a
partir do dia 12 de março).
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TEMAS Bastidores Conteúdo Info. Téc Lançamento Repercussão

Número de
matérias

2 4 0 0 0

STREAMING Amazon Prime Netflix — — —

Número de
matérias

2 4

Total de
matérias no
mês

6

O Jornal do Commercio trata de nomes também citados pelo Diario de

Pernambuco, como a série La Casa de Papel e o documentário sobre Marielle

Franco, porém, se diferencia na abordagem. O JC traz apenas informações da atriz

da série espanhola, infectada com coronavírus, mas aprofunda ao falar do

documentário sobre a socióloga e vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em

março de 2018. Enquanto o DP cobre a questão da audiência do primeiro episódio

da produção do Globoplay, exibida em TV aberta.

Há apenas duas matérias atreladas à categoria de bastidores, sendo uma

delas já citada anteriormente (a atriz de La Casa de Papel) e outra que trata de uma

entrevista com a protagonista da série Betty em Nova Iorque, da Netflix. O texto

sobre a intérprete da policial Raquel Murillo da produção espanhola, que informa

sobre a infecção do coronavírus, torna-se relevante de publicação por conta da

própria atriz, seguindo o conceito de notoriedade, de Traquina (2005), e o de

identificação humana, definido por Lage (2012), mas também pelo contexto vivido.

Com a pandemia recém-declarada e os números de infectados pelo coronavírus36

crescendo a nível exponencial, notícias a respeito de famosos diagnosticados com a

Covid-19 tornaram-se frequentes nos meios de comunicação.

36 A Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia do coronavírus em 11 de março de 2020.
Disponível em:
<https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-de-coronaviru
s.ghtml>.
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Tabela 4 - Matérias do Diario de Pernambuco referentes a abril de 2020.

TEMAS Bastidores Conteúdo Info. Téc. Lançamento Repercussão —

Número de
matérias

4 4 2 7 1

STREAMING Amazon
Prime

Disney+ HBO Globoplay Netflix Não Cita

Número de
matérias

3 3 1 5 4 2

Total de
matérias no
mês

18

No mês de abril, houve o levantamento de 18 matérias veiculadas no Diario
de Pernambuco. A Disney+, embora ainda não tivesse sido disponibilizada nessa
época no Brasil, aparece como um dos streaming citados, com os textos intitulados
“Estreias de Mulan, Indiana Jones 5 e mais dez filmes são alteradas devido ao
coronavírus” (3 de abril) e “Nova série inspirada em Star Wars será sobre
personagem feminina” (23 de abril). As matérias foram assinadas pelas agências de
notícias FolhaPress e AFP, respectivamente. Tratando-se do primeiro título
apresentado, categorizado como lançamento, a notícia pode ser relacionada aos
critérios da novidade, assim como todas as matérias etiquetadas como lançamento,
e o de relevância, devido à mudança no calendário das estreias decorrente da
pandemia, afetando assim os que costumam frequentar os cinemas.

Outra matéria das três atreladas ao streaming da Disney, sobre a divulgação
do novo calendário de filmes para o ano de 2020 e 2021, aborda uma característica
já citada anteriormente neste trabalho, o da mudança no meio de consumo de
conteúdos audiovisuais. Na matéria, além de conter informações das novas datas
de estreia dos filmes nos cinemas, consta alternativa que outras marcas buscaram,
a de lançar alguns filmes planejados para estrear no cinema, diretamente na
plataforma de streaming. Esse também é o caso da matéria “Filme de Scooby-Doo
será lançado em streaming devido ao coronavírus” (21 de abril), contudo, deve-se
salientar que nenhum streaming foi citado durante o texto.

Se destaca no mês de abril o Globoplay, ultrapassando a Netflix nos números
contabilizados. Um movimento comum no início do período de isolamento social
foram as lives realizadas por artistas em redes sociais como YouTube e Instagram,
na intenção de levar o entretenimento para dentro das casas. Diante desse cenário,
a Globo decidiu adotar a mesma estratégia, porém investindo na multiplataforma, e
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é disso que se trata a matéria “Ivete Sangalo terá live exibida ao vivo pela Globo em
estreia de projeto multiplataforma” (16 de abril). A live foi transmitida de forma
simultânea pela TV aberta e o canal fechado do Multishow, pelo Globoplay e redes
sociais. Outras duas matérias publicadas pelo Diario tratam do projeto “Together At
Home retoma papel histórico da música nas crises globais” (18 de abril) e “Pijama
que Ivete Sangalo usou em live vira sensação e esgota em apenas três dias” (29 de
abril), sendo a última etiquetada como repercussão, enquanto as outras abordam
lançamento.

Tabela 5 - Matérias da Folha de Pernambuco referentes a abril de 2020.

TEMAS Bastidores Conteúdo Info. Téc. Lançamento Repercussão

Número
de
matérias

2 6 3 4 0

STREA-
MING

Belas
Artes
À La
Carte

Disney+ Google
Play

Looke Netflix Now Quibi Sky
Play

Vivo
Play

Não
Cita

Número
de
matérias

1 1 1 2 9 1 1 1 1 1

Total de
matérias
no mês

15

Com um total de matérias maior do que o mês anterior, a Folha de
Pernambuco ainda cita streaming pouco recorrente em outros veículos, como é o
caso do Belas Artes À La Carte, direcionado a conteúdo considerado cult, originado
em São Paulo, e o Quibi. Ambas as matérias das plataformas foram definidas como
informações técnicas, pois se tratavam de acesso gratuito (Belas Artes) e de ser
uma nova plataforma de streaming (Quibi).

Além dos streaming trazidos pela Folha, um ponto a se salientar é a
nacionalidade dos conteúdos audiovisuais abordados. Embora todos os veículos
tragam conteúdos nacionais, a Folha de Pernambuco deu maior destaque para
alguns títulos. No mês de abril, os filmes Ricos de Amor (obra nacional) e Sergio
(obra norte-americana, protagonizada pelo ator brasileiro Wagner Moura, sobre o
diplomata do Brasil morto em 2003), foram abordados por duas matérias. Sergio
apareceu a princípio com uma matéria de bastidores, “Diretor de 'Sergio' fala sobre
lançamento do filme na pandemia” (24 de abril), e também com uma matéria de
crítica. Ricos de Amor, foi trazido primeiramente como lançamento, com o texto a
respeito do trailer, e depois abordado em forma de conteúdo. O veículo Diario de
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Pernambuco também apresentou uma matéria sobre o filme nacional.
A Folha é o segundo veículo que mais aborda conteúdo audiovisual em

streaming que não são norte-americanos, apresentando cinco títulos, sendo três
deles publicados no mês de abril. As matérias foram sobre o lançamento em
streaming do filme francês Retrato de Uma Jovem em Chamas, a série alemã da
Netflix Nada Ortodoxa e o Festival Varilux, que traz filmes franceses de graça na
plataforma de streaming Looke. O Diario ocupa o primeiro lugar, com oito nomes e37

o JC em terceiro lugar, com quatro produções .38

Tabela 6 - Matérias do Jornal do Commercio referentes a abril de 2020.

TEMAS Bastidores Conteúdo Info. Téc Lançamento Repercussão

Número de
matérias

3 1 1 1 0

STREAMING Amazon Prime Globoplay Netflix — —

Número de
matérias

3 1 4

Total de
matérias no
mês

6

Repetindo o número de matérias do mês anterior (6), o JC aborda em três
delas a temática de reality shows. O assunto é recorrente no Jornal do Commercio e
no Diario de Pernambuco. No mês de abril, ambos os veículos abordaram a
suspensão das cenas gravadas sem autorização do reality Soltos em Floripa, da
Amazon Prime. Sendo todas as matérias categorizadas como bastidores, o
intitulado “Amazon Prime tira do ar episódios de 'Soltos em Floripa', após pedido da
Justiça” (18 de abril), veiculado no Diario, tem assinatura da FolhaPress, enquanto o
JC traz “'Soltos em Floripa': Liminar da Justiça pede suspensão de cenas” (13 de
abril), assinada pelo Estadão Conteúdo, além de outra matéria anunciando uma
nova temporada do reality show apesar da polêmica, escrita pela jornalista
Samantha Oliveira do Jornal do Commercio. Outro reality citado em abril pelo jornal
foi o The Circle Brasil da Netflix.

Duas matérias do Diario justificam a relação constante dos reality shows com
os streaming. Primeiramente vem o título de março “Reality shows têm invadido
plataformas de streaming; saiba quais assistir” e a publicação de abril sobre os

38 A produção espanhola La Casa de Papel, a produção austríaca Freud, a série mexicana Control Z
e o filme polonês 365 Dias

37 As matérias foram a respeito dos filmes do estúdio de animação japonês Studio Ghibli, as
produções espanholas La Casa de Papel, O Poço, Elite e Rebelde; a série italiana A Amiga Genial, a
série alemã Dark e o filme polonês 365 Dias.
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recordes do Big Brother Brasil 20. O texto sobre o BBB 20 relata que 95 milhões de
horas foram assistidas na plataforma Globoplay, além do aumento do consumo do
reality em 500% em relação à edição de 2019.

Categorizada como conteúdo, a matéria da minissérie da Netflix, Madam
C.J. Walke, intriga por ser publicada no mês de abril, quando a mesma produção,
também etiquetada como conteúdo, foi veiculada pela Folha de Pernambuco no
mês de março. As duas matérias foram assinadas por jornalistas dos próprios
veículos.

Tabela 7 - Matérias do Diario de Pernambuco referentes a maio de 2020.

TEMA
S

Bastidores Conteúdo Info. Téc Lançamento Repercussão —

Núme
ro de
matéri
as

9 2 1 5 0

STRE
AMIN
G

Ama
zon
Prim

e

Disn
ey+

Filme
Filme

Goog
le

Play

Globo
play

GNT
Play

HBO iTunes Look
e

Netflix N
o
w

Oi
Play

Vivo
Play

Núme
ro de
matéri
as

1 1 1 1 2 1 2 1 1 9 1 1 1

Total
de
matéri
as no
mês

17

Em maio, o Diario de Pernambuco cresceu nos nomes de streaming citados,
se assemelhando à Folha, mas dentre os números atrelados, a Netflix ganha em
disparada. O salto nos nomes dos streaming ocorreu por uma matéria específica,
“'Vou nadar até você': Primeiro filme de Bruna Marquezine estreia em streaming” (7
de maio), que listou as plataformas NET Now, Vivo, Oi, iTunes, Google Play, Looke
e Filme Filme. Mas, em geral, a Netflix foi a marca que mais reuniu números de
matérias, com exceção do mês de abril do Diario.

Presente nos três veículos analisados está a minissérie Hollywood (Netflix),
categorizados como conteúdo. O Diario e o JC se assemelham na forma de
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escrever sobre a obra, inspirada em personalidades reais. Os dois discorrem sobre
a história, relacionam os personagens com as pessoas de Hollywood que os
inspiraram, avaliam atuações e falam brevemente do criador Ryan Murphy. Mas a
Folha adentra mais na questão do que foi real e o que foi ficção, abordando em
tópicos cada personagem da minissérie em comparação às pessoas que os
originou.

Outras produções que se repetem no Diario de Pernambuco e Jornal do
Commercio são a série Os 13 Porquês e a novela A Favorita. Sobre a série da
Netflix, os textos são parecidos, apenas divulgam o trailer da última temporada e
relembram a polêmica a respeito da cena de sucídio da primeira temporada. A
respeito da novela, as abordagens dos jornais são completamente diferentes. O DP
traz uma entrevista com a atriz Patrícia Pillar, vilã de A Favorita, com a assinatura
da FolhaPress, enquanto o JC lista as novelas que serão lançadas na plataforma
Globoplay.

Tabela 8 - Matérias da Folha de Pernambuco referentes a maio de 2020.

TEMAS Bastidores Conteúdo Info. Téc Lançamento Repercussão

Número de
matérias

0 4 0 1 0

STREAMING Amazon Prime Netflix — — —

Número de
matérias

2 3

Total de
matérias no
mês

5

O número de matérias publicadas no mês de maio pela Folha reduziu,
chegando a ser menor do que o mês de março de 2020, mesmo com o
levantamento tendo sido coletado a partir do dia 12. É em maio que se localizam as
outras duas obras não norte-americanas, compondo o total de cinco produções.
Trata-se das séries Sangue e Água (África do Sul) e Dark (Alemanha),
categorizadas como conteúdo e lançamento, respectivamente. O total de obras
não produzidas nos Estados Unidos citadas na Folha de Pernambuco, não se reflete
no número total de matérias sobre esses conteúdos, visto que nomes como Dark
voltam a ser pautados posteriormente.

Pela primeira vez um reality show aparece no levantamento do jornal, sendo
a matéria “De férias com o ex' aposta na diversidade em nova temporada” (20 de
maio). O mesmo reality, transmitido pelo canal fechado MTV e pelo streaming
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Amazon Prime, está presente nos outros veículos nos meses de abril, maio e junho.

Tabela 9 - Matérias do Jornal do Commercio referentes a maio de 2020.

TEMAS Bastidores Conteúdo Info. Téc Lançamento Repercussão

Número de
matérias

2 7 0 3 0

STREAMING Amazon Prime Globoplay Netflix — —

Número de
matérias

1 3 9

Total de
matérias no
mês

11

Apresentando um número maior de matérias em relação aos meses
anteriores, o JC apresenta onze matérias, sendo sete categorizadas como
conteúdo. Além de nomes já citados anteriormente, como a minissérie Hollywood e
a novela A Favorita, se difere a matéria “Conheça recentes pérolas do cinema
nacional nos catálogos dos grandes streamings” (8 de maio), que se propõe
resgatar produções brasileiras perdidas nas plataformas de streaming Amazon
Prime, Globoplay e Netflix, devido ao algoritmo e a própria falta de atenção.

Sobre a obra A Favorita, cabe salientar que a matéria foi atrelada a
conteúdo e lançamento, pois se trata de um conteúdo já disponível, porém, faz
parte de um projeto de lançamentos de novelas clássicas da Globo.

Tabela 10 - Matérias do Diario de Pernambuco referentes a junho de 2020.

TEMAS Bastidores Conteúdo Info. Téc Lançamento Repercussão

Número de
matérias

6 6 0 4 1

STREAMING Amazon Prime Disney+ Globoplay HBO Netflix

Número de
matérias

2 1 4 1 10

Total de
matérias no
mês

17
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Presente em três dos quatros meses analisados, a Disney+ aparece em
junho de 2020 sem se tratar de notícia sobre lançamento ou bastidores de suas
produções. Na matéria do Diario de Pernambuco “Filmes, dublagens e parques da
Disney entram na mira de protestos antirracistas” (29 de junho) aborda a discussão
aquecida pelo o caso de George Floyd, afro-americano assassinado pela polícia em
Minneapolis, em 25 de maio de 2020 . O ocorrido provocou uma onda de protestos39

nos Estados Unidos em favor do movimento Black Lives Matter. A repercussão
mundial gerou debates sobre o racismo na sociedade, ganhando holofotes também
em produções audiovisuais que propagam preconceitos. O Diario relata as ações
desenvolvidas por empresas como Disney e HBO sobre esses conteúdos, como o
aviso de “cultura desatualizada”.

A polêmica sobre a romantização da escravidão no filme E o Vento Levou,
de 1939, também esteve presente nos outros dois veículos analisados e com um
maior foco, diferente do Diario de Pernambuco, que não cita a polêmica ou a marca
HBO em seu título. Tanto a matéria da Folha “'E o Vento Levou' retirado da HBO
Max após protestos contra o racismo” (10 de junho), assinada pela AFP, quanto a do
JC “Clássico do cinema é retirado de plataforma de streaming após protestos contra
o racismo” (10 de junho), além da já citada matéria do Diario, foram rotuladas como
repercussão. Enquanto a atualização do Jornal do Commercio sobre o caso, “'E o
Vento Levou' volta ao streaming acompanhado de discussões sobre contexto
racista” (25 de junho), foi etiquetada como conteúdo.

Tabela 11 - Matérias da Folha de Pernambuco referentes a junho de 2020.

TEMAS Bastidores Conteúdo Info.
Téc

Lançamento Repercussão

Número de
matérias

2 4 0 3 1

STREAMIN
G

Belas
Artes
À La
Carte

Filme
Filme

Globopl
ay

HBO Looke Netflix Now Oi Play Vivo
Play

Número de
matérias

1 1 1 2 1 8 2 1 1

Total de
matérias
no mês

10

39 Disponível em:
<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/27/caso-george-floyd-morte-de-homem-negro-filmado-c
om-policial-branco-com-joelhos-em-seu-pescoco-causa-indignacao-nos-eua.ghtml>.
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Duas matérias publicadas na Folha de Pernambuco no mês de junho de 2020
tiveram abordagem semelhante em relação a uma mesma produção, a série alemã
Dark. Com o título “‘Dark’: Relembre os acontecimentos da segunda temporada” (12
de junho), a matéria recapitula os acontecimentos anteriores de forma a preparar o
leitor para o lançamento da última temporada da série alemã. Dias depois, a
produção volta a ser citada na Folha em uma matéria assinada pelo mesmo
jornalista, intitulada “5 perguntas sobre a série ‘Dark’, da Netflix” (26 de junho),
também em maneira de preparação para a terceira temporada, apontando os pontos
em aberto na trama complexa que envolve viagem do tempo. Ambas as matérias
foram rotuladas como conteúdo.

Assim como Dark, a série nacional Coisa Mais Linda (Netflix) esteve presente
nos três veículos devido ao lançamento da sua segunda temporada no meio do
mês. Todas as matérias foram etiquetadas como lançamento, pois, diferente de
Dark, a abordagem dos jornais trata sobre o que esperar da segunda temporada,
ainda não disponível na plataforma quando os textos foram publicados nos veículos.

Tabela 12 - Matérias do Jornal do Commercio referentes a junho de 2020.

TEMAS Bastidores Conteúdo Info.
Téc

Lançamento Repercussão

Número
de
matérias

3 8 1 8 2

STREAMI
NG

Amazon
Prime

Disney Globoplay HBO Looke Mubi Netflix Não cita

Número
de
matérias

4 1 6 2 1 1 9 1

Total de
matérias
no mês

21

Reunindo um número elevado em comparação aos outros meses analisados,
o Jornal do Commercio traz uma matéria categorizada com dois temas, conteúdo e
lançamento. No texto intitulado “Documentário 'Indianara' concilia lutas e afetos de
combativa ativista trans”, o único streaming citado é a plataforma global Mubi, onde
o documentário, já disponível em outras plataformas de streaming não
mencionadas, seria lançado. Portanto, Indianara se trata de uma produção já
disponível em alguns meios, mas que ainda terá seu lançamento na Mubi.

Em outra matéria, o JC traz o título “Estreia "Piedade", filme de Claudio Assis
gravado no Cabo e Recife com Fernanda Montenegro e Cauã Reymond” (18 de
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junho), o que evidencia o critério de proximidade em termos geográficos.
E no mês em que o debate sobre o racismo está aflorado devido ao caso de

George Floyd, o Jornal do Commercio traz o título “Racismo estrutural e
maternidade em evidência na série Pequenos Incêndios Por Toda Parte”, associado
ao tema conteúdo. A minissérie disponível na plataforma Amazon Prime já havia
sido citada pela Folha de Pernambuco, com o título “Racismo e maternidade são
temas fortes em 'Little Fires Everywhere'” com a publicação no mês de maio e
também foi contabilizada como conteúdo.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços de streaming tiveram aumento em seus números de assinantes
durante a pandemia do novo coronavírus. Com o uso cotidiano das plataformas, o
jornalismo, no seu dever de informar o cidadão e na luta dos veículos para angariar
leitores, passou a noticiar sobre o tema streaming e assuntos atrelados.

Como objetivo geral, esta pesquisa buscou compreender como as
plataformas streaming e seus conteúdos tornaram-se notícia nos jornais Diario de
Pernambuco, Folha de Pernambuco e Jornal do Commercio, durante o primeiro
semestre de isolamento social devido à pandemia da Covid-19. Para a
compreensão, foram definidos temas relacionados ao assunto das notícias
publicadas na intenção de categorizá-las em cinco grupos: bastidores, conteúdo,
informações técnicas, lançamento e repercussão. A temática de maior destaque
foi a de conteúdo, com 53 matérias, seguido de lançamento (40), bastidores (34),
informação técnica (14) e repercussão (5). Com relação à plataforma de
streaming, a Netflix obteve 80 títulos do total de 144 matérias analisadas, sendo a
plataforma mais citada em todos os veículos no total dos quatro meses
pesquisados.

As matérias relacionadas ao universo dos streaming serviram como reflexo
do momento vivido no primeiro semestre de isolamento social, registrando os
comportamentos de prevenção e as alternativas tomadas para tudo não parar por
completo, até as discussões sobre temas sociais, como o racismo. Na análise dos
três veículos, foi possível constatar as diferenças de abordagem a respeito dos
assuntos envolvendo o streaming de audiovisual, algo comum devido às linhas
editoriais de cada jornal. Mas, embora haja mudança nas matérias sobre uma
mesma produção, ou que o jornal apresente um título ou plataforma que não estão
presentes nos demais veículos, ainda assim, nomes relevantes repetem-se e
mantêm constância, como o caso da Netflix, que, exceto pelo mês de abril no Diario
de Pernambuco, foi a plataforma com mais matérias atreladas ou títulos específicos
relevantes em cada mês. Os valores-notícia ditam todas as pautas, pois os jornais
baseiam-se na relevância da plataforma ou na produção audiovisual, mas também
levam em consideração questões de proximidade, notoriedade e tempo.

O trabalho deixa margem para outras abordagens sobre a perspectiva dos
usuários em relação às notícias a respeito das plataformas de streaming, com a
possibilidade de aprofundar os estudos sobre a maneira como as informações a
respeito desse universo chegam aos consumidores de produtos audiovisuais
disponibilizados nas plataformas. Pode abranger desde qual tipo de mídia as
pessoas preferem para manterem-se informadas (áudio, vídeo ou texto), até por
quais meios as pessoas costumam se informar, como veículos de comunicação ou
perfis de redes sociais. Como não foi possível abarcar esse universo na presente
pesquisa, fica como proposição para trabalhos futuros.
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mpactados>. Acesso em: 20 ago. 2021.
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TECMUNDO. Deezer, Spotify ou Amazon Prime Music: Qual streaming
escolher? Disponível em:
<https://www.tecmundo.com.br/produto/216019-deezer-spotify-amazon-prime-music-
streaming-escolher.htm>. Acesso em: 20 ago. 2021
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assinantes. Disponível em:
<https://www.tecmundo.com.br/minha-serie/157251-quarentena-netflix-consegue-qu
ase-16-milhoes-de-novos-assinantes.htm>. Acesso em: 12 nov. 2021.
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<https://tecnoblog.net/332744/streaming-audio-musica-cresceu-32-porcento-2019-sp
otify-apple-music/>. Acesso em: 13 de Nov. 2021.
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first time (“Streaming e download de filmes e séries ultrapassam a venda de
DVDs pela primeira vez” em tradução livre). Disponível em:
<https://www.theguardian.com/media/2017/jan/05/film-and-tv-streaming-and-downloads-over
take-dvd-sales-for-first-time-netflix-amazon-uk> Acesso em: 19 ago. 2021.
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https://www.techtudo.com.br/google/amp/noticias/2020/12/relembre-a-evolucao-do-streaming-de-video-e-musica-entre-2010-e-2020.ghtml
https://www.techtudo.com.br/google/amp/noticias/2020/12/relembre-a-evolucao-do-streaming-de-video-e-musica-entre-2010-e-2020.ghtml


41

APÊNDICE A – Levantamento das matérias publicadas no Diario de
Pernambuco

MARÇO 2020

1

FolhaPress. Netflix vai diminuir qualidade de imagem no Brasil por alta
demanda de internet. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/03/por-alta-demanda-de
-internet-netflix-vai-diminuir-qualidade-de-imagem.html>. Acesso em: 24 set. 2021.

Tag: demanda | internet | netflix | diminuir | qualidade | imagem | Brasil.
Streaming: Netflix
Data: 24/03/2020
Tema: informações técnicas.

2

Viver/Diario. Reality shows têm invadido plataformas de streaming; saiba quais
assistir. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/03/reality-shows-tem-inv
adido-plataformas-de-streaming-saiba-quais-assis.html>. Acesso em: 24 set. 2021.

Tag:
Streaming: Netflix, Amazon Prime.
Data: 26/03/2020
Tema: conteúdo.

3

FolhaPress. Amazon libera acesso a filmes e séries infantis durante pandemia.
Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/03/amazon-libera-acess
o-a-filmes-e-series-infantis-durante-pandemia.html>. Acesso em: 24 set. 2021.

Streaming: Amazon Prime.
Data: 23/03/2020
Tema: informações técnicas.
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4

FolhaPress. Streaming tem estouro de audiência com pandemia, mas pirataria
também cresce. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/mundo/2020/03/streaming-tem-est
ouro-de-audiencia-com-pandemia-mas-pirataria-tambem.html>. Acesso em: 24 set.
2021.

Streaming: Amazon Prime, Netflix, HBO, Looke, Globoplay.
Data: 21/03/2020
Tema: informações técnicas

5

Estado de Minas. Esperada reunião da série 'Friends' foi adiada para maio.
Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/03/esperada-reuniao-da
-serie-friends-foi-adiada-para-maio.html>. Acesso em: 24 set. 2021.

Tag: maio | reuniao | reencontro | friends |
Streaming: HBO MAX
Data: 19/03/2020
Tema: lançamento

6

FolhaPress. Primeiro episódio de documentário sobre Marielle aumenta ibope
da Globo. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/03/primeiro-episodio-de-
documentario-sobre-marielle-aumenta-ibope-da-glob.html>. Acesso em: 24 set.
2021.

Streaming: Globoplay
Data: 13/03/2020
Tema: conteúdo

7

Viver/Diario. Netflix vai lançar mais de 20 produções originais até o final do
mês. Diario de Pernambuco. Disponível em:
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https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/03/netflix-vai-lancar-mais
-de-20-producoes-originais-ate-o-final-do-mes.htmlAcesso em: 24 set. 2021.

Tag: lançamentos | filmes | séries | netflix |
Streaming: Netflix
Data: 17/03/2020
Tema: lançamento.

8

ROSA, André Santa. Completando 35 anos, Studio Ghibli leva seu universo
singular à Netflix. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/03/completando-35-ano
s-studio-ghibli-leva-seu-universo-singular-a-netfli.html>. Acesso em: 24 set. 2021.

Tag: indicação | filme | cinema | japão | quarentena | totoro | vizinho | meu |
mononoke | princesa | a | chihiro | de | viagem | a | animes | streaming | estreias |
listas | filmes | 21 | filmes | netflix | ghibli | studio | ghibli | estúdio |
Streaming: Netflix
Data: 23/03/2020
Tema: conteúdo

9

FolhaPress. 'La Casa de Papel' volta com personagem transexual, traições e
casamento de Berlim. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/03/la-casa-de-papel-volta-com-
personagem-transexual-traicoes-e-casamen.html>. Acesso em: 08 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 20/03/2020
Tema: lançamento.

10

FolhaPress. Noah Centineo divulga número do celular para conversar com fãs durante
quarentena. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/economia/2020/03/uso-massivo-pode-deix
ar-rede-lenta-mas-especialistas-descartam-apagao.html>. Acesso em: 08 out. 2021.

Tag: apagao | internet | lenta | rede | uso |
Streaming: Netflix
Data: 19/03/2020
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Tema: bastidores

11

SOPRANA, Paulo. Uso massivo pode deixar rede lenta, mas especialistas descartam
apagão. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/economia/2020/03/uso-massivo-pode-deix
ar-rede-lenta-mas-especialistas-descartam-apagao.html>. Acesso em: 08 out. 2021.

Streaming: cita Globoplay, Netflix
Data: 30/03/2020
Tema: informações técnicas.

ABRIL 2020

1

FolhaPress. Filme de Scooby-Doo será lançado em streaming devido ao
coronavírus. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/filme-de-scooby-doo-
sera-lancado-em-streaming-devido-ao-coronavirus.html>. Acesso em: 25 de set. de
2021.

Tag: Scooby Doo | filme | lançado | plataforma | streaming | coronavirus |
Streaming:
Data: 21/04/2020
Tema: lançamento

2

Folha Press. Filme 'Selah and the Spades' retrata jovens negros sem clichês
cinematográficos. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/filme-selah-and-the-s
pades-retrata-jovens-negros-sem-cliches-cinemat.html>. Acesso em: 25 set. 2021.

Streaming: Amazon Prime (citados, Netflix, Apple+)
Data: 17/04/2020
Tema: conteúdo.

3
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FolhaPress. Estreias de Mulan, Indiana Jones 5 e mais dez filmes são alteradas
devido ao coronavírus. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/estreias-de-mulan-in
diana-jones-5-e-mais-dez-filmes-sao-alteradas-dev.html>. Acesso em: 25 set. 2021.

Streaming: Disney+
Data: 03/04/2020
Tema: lançamento

4

AFP. Nova série inspirada em Star Wars será sobre personagem feminina.
Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/nova-serie-inspirada-
em-star-wars-sera-sobre-personagem-feminina.html>. Acesso em: 24 set. 2021.

Tag: feminino | protagonismo | série | nova | disney | disney | wars | star |
Streaming: Disney+
Data: 23/04/2020
Tema: bastidores

5

Viver/Diario. Em novo reality show da Netflix, objetivo dos participantes é não
fazer sexo. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/em-novo-reality-sho
w-da-netflix-objetivo-dos-participantes-e-nao-faze.html>. Acesso em: 25 set. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 17/04/2020
Tema: lançamento

6

ROSA, André Santa. Adaptação do best-seller A Amiga Genial, série ganha
força em segunda temporada. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/adaptacao-do-best-s
eller-a-amiga-genial-serie-ganha-forca-em-segunda.html>. Acesso em: 25 de set. de
2021.
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Tag: hbo | helena | ferrante | livros | livro | série | tetralogia | napolitana | a | amiga |
genial | crítica | segunda | temporada | a | amiga | genial | (2011) | história | do | novo
| sobrenome | (2012) | história | de | quem | foge | e | quem | fica | (2013) | história |
da | menina | perdida | (2014) |
Streaming: HBO
Data: 22/04/2020
Tema: bastidores

7

FolhaPress. Disney divulga novo calendário de filmes para 2020 e 2021. Diario
de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/disney-divulga-novo-
calendario-de-filmes-para-2020-e-2021.html>. Acesso em: 25 set. 2021.

Tag: disney | estreia | lançamento | 2020 | 2021 |
Streaming: Disney+.
Data: 06/04/2020
Tema: lançamento

8

FolhaPress. Estrelas da Netflix farão programa sobre saúde mental e isolamento via
rede social. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/estrelas-da-netflix-farao-prog
rama-sobre-saude-mental-e-isolamento-via.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 08/04/2020
Tema: bastidores.

9

NEVES, Fernanda Pereura. Filme Ricos de Amor, da Netflix, discute desigualdade e
assédio em meio a clichês. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/filme-ricos-de-amor-da-netfli
x-discute-desigualdade-e-assedio-em-mei.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Tag: Ricos de Amor | cliches | meio | assedio | desigualdade | discute | netflix | filme |
Streaming: Netflix
Data: 30/04/2020
Tema: conteúdo.
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10

CARLOS, Cássio Starling. O Poço não tem nada de extraordinário, mas é lançado na
hora certa. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/o-poco-nao-tem-nada-de-ext
raordinario-mas-e-lancado-na-hora-certa.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Streaming: Netflix.
Data: 02/04/2020
Tema: conteúdo.

11

FolhaPress. MTV divulga data e novidades da nova temporada de De Férias com o Ex
Brasil. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/mtv-divulga-data-e-novidade
s-da-nova-temporada-de-de-ferias-com-o-ex-b.html>. Acesso em: 08 out. 2021.

Tag: de ferias com o ex | novidades | maio | data | temporada | nova | 2020 | reality |
Streaming: Amazon Prime
Data: 29/04/2020
Tema: lançamento.

12

FolhaPress. Amazon Prime tira do ar episódios de 'Soltos em Floripa', após pedido da
Justiça. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/amazon-prime-tira-do-ar-epi
sodios-de-soltos-em-floripa-apos-pedido.html>. Acesso em: 08 out. 2021.

Streaming: Amazon Prime
Data: 18/04/2020
Tema: bastidores.

13

FolhaPress. Globoplay libera 'A Diarista', 'A Grande Família' e outras comédias para
não assinantes. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/globoplay-libera-a-diarista-a-
grande-familia-e-outras-comedias-pa.html>. Acesso em: 08 out. 2021.

Streaming: Globoplay.
Data: 18/04/2020
Tema: conteúdo.
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14

FolhaPress. Ivete Sangalo terá live exibida ao vivo pela Globo em estreia de projeto
multiplataforma. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/ivete-sangalo-tera-live-exibid
a-ao-vivo-pela-globo-em-estreia-de-proje.html>. Acesso em: 08 out. 2021.

Streaming: Globoplay
Data: 16/04/2020
Tema: lançamento.

15

BENTO, Emanunuel. Together At Home retoma papel histórico da música nas crises
globais Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/together-at-home-retoma-pa
pel-historico-da-musica-nas-crises-globais.html>. Acesso em: 08 out. 2021.

Streaming: Globoplay
Data: 18/04/2020
Tema: lançamento.

16

FolhaPress. De audiência a Livro dos Recordes, confira como foram os números do
'BBB 20'. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/de-audiencia-a-livro-dos-rec
ordes-confira-como-foram-os-numeros-do-b.html>. Acesso em: 08 out. 2021.

Streaming: Globoplay
Data: 27/04/2020
Tema: informações técnicas.

17

FolhaPress. Pijama que Ivete Sangalo usou em live vira sensação e esgota em
apenas três dias. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/pijama-que-ivete-sangalo-us
ou-em-live-vira-sensacao-e-esgota-em-apenas.html>. Acesso em: 08 out. 2021.

Streaming: Globoplay
Data:29/04/2020
Tema: repercussão.
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18

FolhaPress. Pessoas veem mais filmes em casa do que no cinema, diz diretor da
Universal. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/04/pessoas-veem-mais-filmes-e
m-casa-do-que-no-cinema-diz-diretor-da-univ.html>. Acesso em: 08 out. 2021.

Streaming:
Data: 30/04/2020
Tema: informações técnicas.

MAIO 2020

1

CORREIO BRAZILIENSE.'Vou nadar até você': Primeiro filme de Bruna Marquezine
estreia em streaming. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/vou-nadar-ate-voce-primeiro
-filme-de-bruna-marquezine-estreia-em-st.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: NET Now, Vivo, Oi, iTunes, Google Play, Looke e Filme Filme.
Data: 07/05/2020
Tema: lançamento

2

CORREIO BRAZILIENSE. Netflix faz vídeo de despedida com atores de 'Elite'. Diario de
Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/netflix-faz-video-de-despedid
a-com-atores-de-elite.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 20/05/2020
Tema: bastidores.

3

VIVER/DIARIO. Warner conclui aquisição de serviços da HBO na América Latina.
Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/warner-conclui-aquisicao-de-
servicos-da-hbo-na-america-latina.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Tag: america latina | brasil | hbo | warner | warnermedia |
Streaming: HBO GO, HBO Max
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Data: 06/05/2020
Tema: informações técnicas

4

BENTO, Emanuel. Hollywood, da Netflix, é uma fábula queer do 'star system' na era de
ouro do cinema. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/hollywood-da-netflix-e-uma-f
abula-queer-do-star-system-na-era-de-o.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Tag: ryan murphy | era de ouro | star system | hollywood | netflix | critica | resenha | fabula |
utopia |
Streaming: Netflix
Data: 11/05/2020
Tema: conteúdo.

5

CORREIO BRAZILIENSE. Escritor Rick Riordan adianta que 'Percy Jackson' ganhará
série na Disney+. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/escritor-rick-riordan-adianta-
que-percy-jackson-ganhara-serie-na-dis.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Tag: disney | série | jackson | percy |
Streaming: Disney+
Data: 15/05/2020
Tema: bastidores

6

AFP; DIARIO DE PERNAMBUCO.Nicolas Cage será protagonista de série baseada em
A Máfia dos Tigres. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/nicolas-cage-sera-protagonis
ta-da-serie-baseada-em-a-mafia-dos-tigres.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Tag: nicolas cage | a mafia dos tirgres | tiger king | serie | cbs | netflix |
Streaming: Netflix
Data: 05/05/2020
Tema: bastidores

7

FolhaPress. Courteney Cox diz que está maratonando 'Friends' durante quarentena.
Diario de Pernambuco. Disponível em:
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<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/courteney-cox-diz-que-esta-
maratonando-friends-durante-quarentena.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: HBO Max
Data: 07/05/2020
Tema: bastidores.

8

FolhaPress. Nova temporada do De Férias com o Ex estreia nesta terça. Diario de
Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/nova-temporada-do-de-feria
s-com-o-ex-estreia-nesta-quinta.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Amazon Prime Video
Data: 19/05/2020
Tema: lançamento

9

DAEHN, Ricardo. Documentário traça triste radiografia da exploração sexual infantil.
Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/documentario-traca-triste-rad
iografia-da-exploracao-sexual-infantil.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: GNTPlay
Data: 22/05/2020
Tema: conteúdo

10

FolhaPress. Participante de reality show da Netflix morre aos 22 anos. Diario de
Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/participante-de-reality-show-
da-netflix-morre-aos-22-anos.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 23/05/2020
Tema: bastidores.

11

FolhaPress. 2ª temporada de 'Coisa Mais Linda' estreia no próximo mês. Diario de
Pernambuco. Disponível em:



52

<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/2-temporada-de-coisa-mais-l
inda-estreia-no-proximo-mes.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Tag: coisa | mais | linda | netflix | temporada | segunda | temporada |
Streaming: Netflix
Data: 20/05/2020
Tema: lançamento.

12

WANDERLEY, Ed. Pernambucano JP Gadêlha faz sucesso como nova voz da
esquerda. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/pernambucano-jp-gadelha-fa
z-sucesso-como-nova-voz-da-esquerda.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 28/05/2020
Tema: bastidores.

13

FolhaPress. Criador de 'Black Mirror' diz que fãs não teriam estômago para nova
temporada. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/criador-de-black-mirror-diz-q
ue-fas-nao-teriam-estomago-para-nova-te.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Tag: criador | fãs | temporada | nova | mirror | black | netflix |
Streaming: Netflix
Data: 07/05/2020
Tema: bastidores.

14

FolhaPress. Última temporada de '13 Reasons Why' será lançada em junho. Diario de
Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/ultima-temporada-de-13-rea
sons-why-sera-lancada-em-junho.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 11/05/2020
Tema: lançamento.

15
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FolhaPress. Ator de Modern Family, Fred Willard morre aos 86 anos e deixa série
inédita. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/ator-de-modern-family-fred-
willard-morre-aos-86-anos-e-deixa-serie-in.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 16/05/2020
Tema: bastidores.

16

Viver/Diario. Terceira temporada de The Handmaid's Tale estreia neste mês no
Globoplay. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/terceira-temporada-de-the-h
andmaid-s-tale-estreia-no-globoplay.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Streaming: Globoplay
Data: 20/05/2020
Tema: lançamento

17

FolhaPress. Patricia Pillar afirma estar em crise e relembra como foi fazer Flora, sua 1ª
vilã. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/patricia-pillar-afirma-estar-e
m-crise-e-relembra-como-foi-fazer-flora.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Streaming: Globoplay
Data: 30/05/2020
Tema: bastidores.

JUNHO 2020

1

IZEL, Adriana; Correio Braziliense. Entenda por que 'Dark', da Netflix, se tornou um
fenômeno do streaming. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/entenda-por-que-dark-da-net
flix-se-tornou-um-fenomeno-do-streaming.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 26/06/2020
Tema: conteúdo
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2

FolhaPress. Filmes, dublagens e parques da Disney entram na mira de protestos
antirracistas. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/filmes-dublagens-e-parques-
da-disney-entram-na-mira-de-protestos-anti.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Disney+, HBO Max
Data: 29/06/2020
Tema: repercussão.

3

CORREIO BRAZILIENSE. Netflix divulga trailer da temporada final da série 'Dark'.
Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/netflix-divulga-trailer-da-tem
porada-final-da-serie-dark.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 12/06/2020
Tema: lançamento

4

CORREIO BRAZILIENSE. Quinta temporada de 'Lucifer' chega ao catálogo da Netflix
em agosto. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/quinta-temporada-de-lucifer-
chega-ao-catalogo-da-netflix-em-agosto.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 22/06/2020
Tema: lançamento

5

CORREIO BRAZILIENSE. Netflix fará versão de 'Rebelde' e portal mexicano divulga
possível elenco. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/netflix-fara-versao-de-rebeld
e-e-portal-mexicano-divulga-possivel-el.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Tag: rbd | rebelde | netflix |
Streaming: Netflix
Data: 10/06/2020
Tema: bastidores.
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6

FolhaPress. Mãe de participante 'sai do mar' e entra para reality De Férias com Ex
Brasil. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/mae-de-participante-sai-do-
mar-e-entra-para-reality-de-ferias-com-ex.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Amazon Prime Video
Data: 26/06/2020
Tema: conteúdo.

7

FolhaPress. Victor, ex de Flavia, entra na casa e provoca uma grande briga em 'De
Férias com o Ex Brasil'. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/victor-ex-de-flavia-entra-na-c
asa-e-provoca-uma-grande-briga-em-de.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Amazon Prime Video
Data: 04/06/2020
Tema: conteúdo.

8

PASSOS, Úrsula. Sabrina Sato, zumbis e litros de sangue não salvam Reality Z, da
Netflix. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/sabrina-sato-zumbis-e-litros-
de-sangue-nao-salvam-reality-z-da-netfl.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 11/06/2020
Tema: conteúdo

9

FolhaPress. 'Coisa Mais Linda' volta com nova protagonista, romance improvável e
'sofrência'. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/coisa-mais-linda-volta-com-n
ova-protagonista-romance-improvavel-e.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 18/06/2020
Tema: lançamento.

10
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ROSA, André Santa. Destacamento Blood, de Spike Lee, traz a questão racial da
guerra do Vietnã. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/destacamento-blood-de-spik
e-lee-traz-questao-racial-da-guerra-do-vie.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Tag: cinema | destacamento | blood | spike | lee | black | lives | matter | cinema | netflix |
Streaming: Netflix
Data: 13/06/2020
Tema: contéudo.

11

FolhaPress. Michele Morrone afirma que '365 Dias' terá continuação. Diario de
Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/michele-morrone-afirma-que
-365-dias-tera-continuacao.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix.
Data: 30/06/2020
Tema: bastidores.

12

FolhaPress. Ator de '365 Dias' nega que cenas de sexo tenham sido reais: 'Somos
bons atores'. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/ator-de-365-dias-nega-que-c
enas-de-sexo-tenham-sido-reais-somos-bo.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 16/06/2020
Tema: bastidores.

13

FolhaPress. Protagonista de 'OITNB' assume namoro com cantora no dia do orgulho
LGBTQ+. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/protagonista-de-oitnb-assum
e-namoro-com-cantora-no-dia-do-orgulho-lg.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix.
Data: 29/06/2020
Tema: bastidores.

14
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Viver/Diario. Trajetória de Sandy & Junior será relembrada em série da Globoplay.
Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/trajetoria-de-sandy-junior-ser
a-relembrada-em-serie-da-globoplay.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Globoplay
Data: 29/06/2020
Tema: lançamento

15

IZEL, Adriana; Correio Braziliense. Série sobre o caso João de Deus revela a força do
jornalismo. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/serie-sobre-o-caso-joao-de-d
eus-revela-a-forca-do-jornalismo.html>. Acesso em: 05 out 2021

Streaming: Globoplay
Data: 28/06/2020
Tema: conteúdo.

16

FolhaPress. Ludmilla vai interpretar policial militar na segunda temporada de 'Arcanjo
Renegado'. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/ludmilla-vai-interpretar-polici
al-militar-na-segunda-temporada-de-arc.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Globoplay
Data: 18/06/2020
Tema: bastidores

17

MATIAS, Karina. Atrizes relembram inovações, improvisos e curiosidades de A
Favorita. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/atrizes-relembram-inovacoes
-improvisos-e-curiosidades-de-a-favorita.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Globoplay
Data: 15/06/2020
Tema: bastidores.
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APÊNDICE B – Levantamento das matérias publicadas na Folha de
Pernambuco

MARÇO 2020

1

Folhapress. Lançamento de filmes em streaming é antecipado. Folha de Pernambuco.
Disponível em:
<www.folhape.com.br/noticias/lancamento-de-filmes-em-streaming-e-antecipado/134979/>.
Acesso em: 10 out. 2021.

Streaming: Google Play, AppleTV, Vivo Play, Youtube Premium, Now.
Data: 26/03/2020
Tema: lançamento.

2

AUTRAN, Gabriella.. Oito filmes pernambucanos para assistir no período de
isolamento. Folha de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/cultura/oito-filmes-pernambucanos-para-assistir-no-periodo-de-
isolamento/135334/>. Acesso em: 10 out. 2021

Streaming: Telecine, Now,
Data: 30/03/2020
Tema: conteúdo.

3

Folhapress. Amazon libera acesso a filmes e séries infantis durante pandemia. Folha
de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/noticias/amazon-libera-acesso-a-filmes-e-series-infantis-durant
e-pandemia/134594/>. Acesso em: 10 out. 2021

Streaming: Amazon Prime.
Data: 24/03/2020
Tema: conteúdo.

4
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Folha de Pernambuco. Em tempos de quarentena, confira oito filmes vencedores do
Oscar na Netflix. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/noticias/em-tempos-de-quarentena-confira-oito-filmes-vencedor
es-do-oscar-na-net/134126/>. Acesso em: 10 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 20/03/2020
Tema: conteúdo

5

VINICIUS, Bruno. Madam C.J. Walker: como a minissérie da Netflix trata a história da
primeira negra milionária dos Estados Unidos. Folha de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/cultura/streaming/madam-cj-walker-como-a-minisserie-da-netfli
x-trata-a-historia-da-prime/134657/>. Acesso em: 10 out. 2021

Streaming: Netflix
Data: 24/03/2020
Tema: conteúdo.

6

Folha de Pernambuco. Canais fechados de TV são liberados por operadora. Disponível
em:
<https://www.folhape.com.br/noticias/canais-fechados-de-tv-sao-liberados-por-operadoras/1
34059/>. Acesso em: 10 out. 2021.

Streaming: Globoplay, Discovery Plus.
Data: 30/03/2020
Tema: informações técnicas.

7

MARTINS, Fernando. 'Netflix Party' possibilita ver séries com amigos a distância. Folha
de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/cultura/netflix-party-possibilita-ver-series-com-amigos-a-distanc
ia/134135/>. Acesso em: 10 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 20/03/2020
Tema: informações técnicas.

ABRIL 2020
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1

Folha de Pernambuco. 'Retrato de Uma Jovem Em Chamas' estreia nas plataformas
digitais. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/cultura/streaming/retrato-de-uma-jovem-em-chamas-estreia-na
s-plataformas-digitais/136975/>. Acesso em: 10 out. 2021.

Streaming: NOW, Sky Play, Looke, Vivo Play, Google Play.
Data: 13/04/2020
Tema: lançamento.

2

MARTINS, Fernando. Quibi: novo streaming chega ao Brasil com originais de curta
duração. Folha de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/cultura/quibi-novo-streaming-chega-ao-brasil-com-originais-de-
curta-duracao/136747/>. Acesso em: 10 out. 2021.

Streaming: Quibi.
Data: 10/04/2020
Tema: informações técnicas.

3

MEDEIROS, Daniel. Diretor de 'Sergio' fala sobre lançamento do filme na pandemia.
Folha de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/cultura/streaming/diretor-de-sergio-fala-sobre-lancamento-do-fil
me-na-pandemia/138296/>. Acesso em: 10 out. 2021.

Streaming: Netflix.
Data: 24/04/2020
Tema: bastidores.

4

Folha de Pernambuco. 'Festival Varilux em Casa': filmes franceses de graça em
streaming. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/cultura/festival-varilux-em-casa-filmes-franceses-de-graca-em-
streaming/138634/>. Acesso em:10 out. 2021.

Streaming: Looke
Data: 28/04/2020
Tema: lançamento.

5
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MEDEIROS, Daniel. 'Ricos de Amor', comédia romântica brasileira, estreia na Netflix.
Folha de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/cultura/streaming/ricos-de-amor-comedia-romantica-brasileira-
estreia-na-netflix/138837/>. Acesso em: 10 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 30/04/2020
Tema: conteúdo.

6

Portal FolhaPE. 'Ricos de amor', novo filme nacional da Netflix, ganha trailer; assista.
Folha de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/cultura/streaming/ricos-de-amor-novo-filme-nacional-da-netflix-
ganha-trailer-assista/136529/>. Acesso em: 10 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 08/04/2020
Tema: lançamento.

7

Folhapress. Streaming do cinema Belas Artes muda de cara e dá acesso gratuito em
meio ao Coronavírus. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/noticias/streaming-do-cinema-belas-artes-muda-de-cara-e-da-a
cesso-gratuito-em-m/135786/>. Acesso em: 10 out. 2021.

Streaming: Belas Artes À La Carte.
Data: 02/04/2020
Tema: informações técnicas.

8

CANFILD, Gabriel. O Resgate, de San Hagrave, na Netflix. Folha de Pernambuco.
Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/cultura/o-resgate-de-san-hagrave-na-netflix/138728/>. Acesso
em: 10 out. 2021.

Streaming: Netflix.
Data: 29/04/2020
Tema: conteúdo.

9
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Folha de Pernambuco. 'Becoming', novo documentário da Netflix sobre Michelle
Obama, ganha teaser; assista. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/cultura/becoming-novo-documentario-da-netflix-sobre-michelle-
obama-ganha-tease/138550/>. Acesso em: 10 out. 2021.

Streaming: Netflix.
Data: 27/04/2020
Tema: lançamento.

10

CANFILD, Gabriel. Senhor dos Anéis está disponível na Netflix. Folha de Pernambuco.
Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/cultura/senhor-dos-aneis-esta-disponivel-na-netflix/137922/>.
Acesso em: 10 out. 2021.

Streaming: Netflix.
Data: 22/04/2020
Tema: conteúdo.

11

MEDEIROS, Daniel. Crítica: 'Sergio' enaltece figura de diplomata brasileiro. Disponível
em:
<https://www.folhape.com.br/cultura/streaming/critica-sergio-enaltece-figura-de-diplomata-br
asileiro/137462/>. Acesso em: 10 out. 2021.

Streaming: Netflix.
Data: 17/04/2020
Tema: conteúdo.

12

Folhapress.Próximo Oscar vai considerar filmes do streaming e combinará categorias
de som. Folha de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/noticias/proximo-oscar-vai-considerar-filmes-do-streaming-e-co
mbinara-categoria/138717/>. Acesso em: 10 out. 2021.

Streaming:
Data: 28/04/2020.
Tema: informações técnicas.

13
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VINICIUS, Bruno. 'Nada Ortodoxa' traz discussão de gênero em trama universal e
comovente. Folha de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/cultura/streaming/nada-ortodoxa-traz-discussao-de-genero-em-
trama-universal-e-comovente/138586/>. Acesso em: 10 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 28/04/2020.
Tema: conteúdo.

14

AFP; Nova série inspirada em 'Star Wars' será sobre personagem feminina. Folha de
Pernambuco. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/cultura/nova-serie-inspirada-em-star-wars-sera-sobre-personag
em-feminina/138085/>. Acesso em: 10 out. 2021.

Streaming: Disney+
Data: 00/04/2020.
Tema: bastidores.

15

MARTINS, Fernando. Ted Bundy: conheça produções que contam a história do serial
killer. Folha de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.folhape.com.br/cultura/ted-bundy-conheca-producoes-que-contam-a-historia-d
o-serial-killer/135914/>. Acesso em: 10 out. 2021.

Streaming: Netflix.
Data: 03/04/2020.
Tema: conteúdo.

MAIO 2020
1

CORREIO BRAZILIENSE.'Vou nadar até você': Primeiro filme de Bruna Marquezine
estreia em streaming. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/vou-nadar-ate-voce-primeiro
-filme-de-bruna-marquezine-estreia-em-st.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: NET Now, Vivo, Oi, iTunes, Google Play, Looke e Filme Filme.
Data: 07/05/2020
Tema: lançamento
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2

CORREIO BRAZILIENSE. Netflix faz vídeo de despedida com atores de 'Elite'. Diario de
Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/netflix-faz-video-de-despedid
a-com-atores-de-elite.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 20/05/2020
Tema: bastidores.

3

VIVER/DIARIO. Warner conclui aquisição de serviços da HBO na América Latina.
Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/warner-conclui-aquisicao-de-
servicos-da-hbo-na-america-latina.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Tag: america latina | brasil | hbo | warner | warnermedia |
Streaming: HBO GO, HBO Max
Data: 06/05/2020
Tema: informações técnicas

4

BENTO, Emanuel. Hollywood, da Netflix, é uma fábula queer do 'star system' na era de
ouro do cinema. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/hollywood-da-netflix-e-uma-f
abula-queer-do-star-system-na-era-de-o.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Tag: ryan murphy | era de ouro | star system | hollywood | netflix | critica | resenha | fabula |
utopia |
Streaming: Netflix
Data: 11/05/2020
Tema: conteúdo.

5

CORREIO BRAZILIENSE. Escritor Rick Riordan adianta que 'Percy Jackson' ganhará
série na Disney+. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/escritor-rick-riordan-adianta-
que-percy-jackson-ganhara-serie-na-dis.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Tag: disney | série | jackson | percy |
Streaming: Disney+
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Data: 15/05/2020
Tema: bastidores

6

AFP; DIARIO DE PERNAMBUCO.Nicolas Cage será protagonista de série baseada em
A Máfia dos Tigres. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/nicolas-cage-sera-protagonis
ta-da-serie-baseada-em-a-mafia-dos-tigres.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Tag: nicolas cage | a mafia dos tirgres | tiger king | serie | cbs | netflix |
Streaming: Netflix
Data: 05/05/2020
Tema: bastidores

7

FolhaPress. Courteney Cox diz que está maratonando 'Friends' durante quarentena.
Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/courteney-cox-diz-que-esta-
maratonando-friends-durante-quarentena.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: HBO Max
Data: 07/05/2020
Tema: bastidores.
8

FolhaPress. Nova temporada do De Férias com o Ex estreia nesta terça. Diario de
Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/nova-temporada-do-de-feria
s-com-o-ex-estreia-nesta-quinta.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Amazon Prime Video
Data: 19/05/2020
Tema: lançamento

9

DAEHN, Ricardo. Documentário traça triste radiografia da exploração sexual infantil.
Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/documentario-traca-triste-rad
iografia-da-exploracao-sexual-infantil.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: GNTPlay
Data: 22/05/2020
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Tema: conteúdo

10

FolhaPress. Participante de reality show da Netflix morre aos 22 anos. Diario de
Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/participante-de-reality-show-
da-netflix-morre-aos-22-anos.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 23/05/2020
Tema: bastidores.

11

FolhaPress. 2ª temporada de 'Coisa Mais Linda' estreia no próximo mês. Diario de
Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/2-temporada-de-coisa-mais-l
inda-estreia-no-proximo-mes.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Tag: coisa | mais | linda | netflix | temporada | segunda | temporada |
Streaming: Netflix
Data: 20/05/2020
Tema: lançamento.

12

WANDERLEY, Ed. Pernambucano JP Gadêlha faz sucesso como nova voz da
esquerda. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/pernambucano-jp-gadelha-fa
z-sucesso-como-nova-voz-da-esquerda.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 28/05/2020
Tema: bastidores.

13

FolhaPress. Criador de 'Black Mirror' diz que fãs não teriam estômago para nova
temporada. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/criador-de-black-mirror-diz-q
ue-fas-nao-teriam-estomago-para-nova-te.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Tag: criador | fãs | temporada | nova | mirror | black | netflix |
Streaming: Netflix



67

Data: 07/05/2020
Tema: bastidores.

14

FolhaPress. Última temporada de '13 Reasons Why' será lançada em junho. Diario de
Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/ultima-temporada-de-13-rea
sons-why-sera-lancada-em-junho.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 11/05/2020
Tema: lançamento.

15

FolhaPress. Ator de Modern Family, Fred Willard morre aos 86 anos e deixa série
inédita. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/ator-de-modern-family-fred-
willard-morre-aos-86-anos-e-deixa-serie-in.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 16/05/2020
Tema: bastidores.

16

Viver/Diario. Terceira temporada de The Handmaid's Tale estreia neste mês no
Globoplay. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/terceira-temporada-de-the-h
andmaid-s-tale-estreia-no-globoplay.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Streaming: Globoplay
Data: 20/05/2020
Tema: lançamento

17

FolhaPress. Patricia Pillar afirma estar em crise e relembra como foi fazer Flora, sua 1ª
vilã. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/05/patricia-pillar-afirma-estar-e
m-crise-e-relembra-como-foi-fazer-flora.html>. Acesso em: 06 out. 2021.

Streaming: Globoplay
Data: 30/05/2020
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Tema: bastidores.

JUNHO 2020
1

IZEL, Adriana; Correio Braziliense. Entenda por que 'Dark', da Netflix, se tornou um
fenômeno do streaming. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/entenda-por-que-dark-da-net
flix-se-tornou-um-fenomeno-do-streaming.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 26/06/2020
Tema: conteúdo

2

FolhaPress. Filmes, dublagens e parques da Disney entram na mira de protestos
antirracistas. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/filmes-dublagens-e-parques-
da-disney-entram-na-mira-de-protestos-anti.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Disney+, HBO Max
Data: 29/06/2020
Tema: repercussão.

3

CORREIO BRAZILIENSE. Netflix divulga trailer da temporada final da série 'Dark'.
Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/netflix-divulga-trailer-da-tem
porada-final-da-serie-dark.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 12/06/2020
Tema: lançamento

4

CORREIO BRAZILIENSE. Quinta temporada de 'Lucifer' chega ao catálogo da Netflix
em agosto. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/quinta-temporada-de-lucifer-
chega-ao-catalogo-da-netflix-em-agosto.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix
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Data: 22/06/2020
Tema: lançamento

5

CORREIO BRAZILIENSE. Netflix fará versão de 'Rebelde' e portal mexicano divulga
possível elenco. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/netflix-fara-versao-de-rebeld
e-e-portal-mexicano-divulga-possivel-el.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Tag: rbd | rebelde | netflix |
Streaming: Netflix
Data: 10/06/2020
Tema: bastidores.

6

FolhaPress. Mãe de participante 'sai do mar' e entra para reality De Férias com Ex
Brasil. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/mae-de-participante-sai-do-
mar-e-entra-para-reality-de-ferias-com-ex.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Amazon Prime Video
Data: 26/06/2020
Tema: conteúdo.

7

FolhaPress. Victor, ex de Flavia, entra na casa e provoca uma grande briga em 'De
Férias com o Ex Brasil'. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/victor-ex-de-flavia-entra-na-c
asa-e-provoca-uma-grande-briga-em-de.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Amazon Prime Video
Data: 04/06/2020
Tema: conteúdo.

8

PASSOS, Úrsula. Sabrina Sato, zumbis e litros de sangue não salvam Reality Z, da
Netflix. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/sabrina-sato-zumbis-e-litros-
de-sangue-nao-salvam-reality-z-da-netfl.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix
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Data: 11/06/2020
Tema: conteúdo

9

FolhaPress. 'Coisa Mais Linda' volta com nova protagonista, romance improvável e
'sofrência'. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/coisa-mais-linda-volta-com-n
ova-protagonista-romance-improvavel-e.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix
Data: 18/06/2020
Tema: lançamento.

10

ROSA, André Santa. Destacamento Blood, de Spike Lee, traz a questão racial da
guerra do Vietnã. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/destacamento-blood-de-spik
e-lee-traz-questao-racial-da-guerra-do-vie.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Tag: cinema | destacamento | blood | spike | lee | black | lives | matter | cinema | netflix |
Streaming: Netflix
Data: 13/06/2020
Tema: contéudo.

11

FolhaPress. Michele Morrone afirma que '365 Dias' terá continuação. Diario de
Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/michele-morrone-afirma-que
-365-dias-tera-continuacao.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix.
Data: 30/06/2020
Tema: bastidores.

12

FolhaPress. Ator de '365 Dias' nega que cenas de sexo tenham sido reais: 'Somos
bons atores'. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/ator-de-365-dias-nega-que-c
enas-de-sexo-tenham-sido-reais-somos-bo.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix
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Data: 16/06/2020
Tema: bastidores.

13

FolhaPress. Protagonista de 'OITNB' assume namoro com cantora no dia do orgulho
LGBTQ+. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/protagonista-de-oitnb-assum
e-namoro-com-cantora-no-dia-do-orgulho-lg.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Netflix.
Data: 29/06/2020
Tema: bastidores.

14

Viver/Diario. Trajetória de Sandy & Junior será relembrada em série da Globoplay.
Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/trajetoria-de-sandy-junior-ser
a-relembrada-em-serie-da-globoplay.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Globoplay
Data: 29/06/2020
Tema: lançamento

15

IZEL, Adriana; Correio Braziliense. Série sobre o caso João de Deus revela a força do
jornalismo. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/serie-sobre-o-caso-joao-de-d
eus-revela-a-forca-do-jornalismo.html>. Acesso em: 05 out 2021

Streaming: Globoplay
Data: 28/06/2020
Tema: conteúdo.

16

FolhaPress. Ludmilla vai interpretar policial militar na segunda temporada de 'Arcanjo
Renegado'. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/ludmilla-vai-interpretar-polici
al-militar-na-segunda-temporada-de-arc.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Globoplay
Data: 18/06/2020
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Tema: bastidores

17

MATIAS, Karina. Atrizes relembram inovações, improvisos e curiosidades de A
Favorita. Diario de Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/06/atrizes-relembram-inovacoes
-improvisos-e-curiosidades-de-a-favorita.html>. Acesso em: 05 out. 2021.

Streaming: Globoplay
Data: 15/06/2020
Tema: bastidores.
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APÊNDICE C – Levantamento das matérias publicadas no Jornal do
Commercio

MARÇO 2020

1

GOMES, Robson. Elyfer Torres, de 'Betty em Nova York': Uma mulher à procura de si.
Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/03/5602238-elyfer-torres--de--betty-em-nova-york---
uma-mulher-a-procura-de-si.html>. Acesso em: 18 set. 2021.

Tag: Elyfer Torres, Entrevistas, Betty em Nova York, SBT, Netflix, Feminismo, Betty.
Streaming: Netflix.
Data: 15/03/2020
Tema: bastidores

2

OLIVEIRA, Samantha. Atriz de 'La Casa de Papel', da Netflix, é diagnosticada com
coronavírus na Espanha. Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/social1/2020/03/19/332197/index.html>. Acesso: 18 set. 2021.

Streaming: Netflix.
Data: 19/03/2020
Tema: bastidores

3

OLIVEIRA, Samantha. Novo reality da Amazon, 'Soltos em Floripa' já teve sexo no
chuveiro e famosos comentaristas. Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/social1/2020/03/20/novo-reality-da-amazon-soltos-em-floripa-ja-t
eve-sexo-no-chuveiro-e-famosos-comentaristas/index.html>. Acesso em: 18 set. 2021.

Streaming: Amazon Prime.
Data: 20/03/2020
Tema: conteúdo.

4

GOMES, Robson. 'Marielle - O Documentário' expõe dor e amor a um caso sem
respostas. Jornal do Commercio. Disponível em:
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<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/03/5603488--marielle---o-documentario--expoe-dor-
e-amor-a-um-caso-sem-respostas.html>. Acesso em: 18 set. 2021.

Tag: Série, Marielle Franco, Documentário
Streaming: Globoplay.
Data: 24/03/2020
Tema: conteúdo

5

Jornal do Commercio. Al Pacino caça nazistas em 'Hunters', série da Amazon Prime
Video. Disponível:
<https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cultura/imagem-e-som/noticia/2020/03/02/al-pacino-caca-n
azistas-em-hunters-serie-da-amazon-prime-video-401112.php>. Acesso: 18 set. 2021.

Tag: Jordan Peele, Amazon Prime Video, Hunters, Al Pacino.
Streaming: Amazon Prime
Data:
Tema: conteúdo.

6

Estadão Contéudo. Série austríaca mistura realidade e ficção revela um Freud jovem e
desconhecido. Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/03/5604221-serie-austriaca-mistura-realidade-e-ficc
ao-revela-um-freud-jovem-e-desconhecido.html>. Acesso em: 08 out. 2021.

Tag: Netflix, série, internet.
Streaming: Netflix
Data: 30/03/2020
Tema: conteúdo

ABRIL 2020

1

AFP. Netflix dobra lucro com aumento de assinantes durante confinamento. Jornal do
Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/04/5606833-netflix-dobra-lucro-com-aumento-de-as
sinantes-durante-confinamento.html>. Acesso em: 18 set. 2021.

Tag: Cultura, Streaming, Netflix, Quarentena.
Streaming: Netflix
Data: 22/04/2020
Tema: informações técnicas.
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2

GOMES, Robson. Confira os lançamentos de maio da Netflix, Amazon Prime e
Globoplay. Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/04/5607731-confira-os-lancamentos-de-maio-da-net
flix--amazon-prime-e-globoplay.html>. Acesso em: 18 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Streaming, Netflix, Amazon.
Streaming relacionado: Amazon Prime, Globoplay, Netflix.
Data: 30/04/2020
Tema: lançamento.

3

Estadão Conteúdo. 'Soltos em Floripa': Liminar da Justiça pede suspensão de cenas.
Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/04/5605889--soltos-em-floripa---liminar-da-justica-p
ede-suspensao-de-cenas.html>. Acesso em: 18 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Série, Amazon, Suspensão.
Streaming relacionado: Amazon Prime.
Data: 13/04/2020
Tema: bastidores

4

GOMES, Robson. 'A Vida e a História da Madame C. J. Walker' transborda inspiração
na Netflix. Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/04/5605264--a-vida-e-a-historia-da-madame-c--j--w
alker--transborda-inspiracao-na-netflix.html>. Acesso em: 18 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Netflix, Série, Lançamento.
Streaming relacionado: Netflix.
Data: 07/04/2020
Tema: conteúdo.

5

OLIVEIRA, Samantha. Mesmo após polêmicas, Amazon deve produzir segunda
temporada de 'Soltos em Floripa'. Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/social1/2020/04/08/mesmo-apos-polemicas-amazon-deve-produ
zir-segunda-temporada-de-soltos-em-floripa/index.html>. Acesso: 18 de set. de 2021.

Streaming relacionado: Amazon Prime.
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Data: 08/04/2020
Tema: bastidores.

6

GUARANÁ, Igor. Netflix produzirá 2ª temporada de "The Circle Brasil", diz colunista.
Jornal do Commercio. Disponível:
<https://jc.ne10.uol.com.br/social1/2020/04/14/netflix-produzira-2a-temporada-de-the-circle-
brasil-diz-colunista/index.html>. Acesso em: 18 de set. de 2021.

Streaming relacionado: Netflix.
Data: 14/04/2020
Tema: bastidores.

MAIO 2020
1

BASTOS, Márcio. Netflix anuncia data de estreia da temporada final de '13 Reasons
Why'. Jornal do Commércio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/05/5608929-netflix-anuncia-data-de-estreia-da-temp
orada-final-de--13-reasons-why.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Netflix, Streaming.
Streaming relacionado: Netflix.
Data: 12/05/2020
Tema: lançamento.

2

BASTOS, Márcio.Saiba mais sobre 'Control Z', série da Netflix; segunda temporada
está confirmada. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/05/5610860-saiba-mais-sobre--control-z---serie-da-
netflix--segunda-temporada-esta-confirmada.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Televisão, Netflix.
Streaming relacionado: Netflix.
Data: 29/05/2020
Tema: conteúdo.

3

AFP. Califórnia planeja reabrir indústria cinematográfica, mas Hollywood é um
'desafio'. Jornal do Commércio. Disponível em:
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<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/05/5610003-california-planeja-reabrir-industria-cine
matografica--mas-hollywood-e-um--desafio.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Cinema, Quarentena, Coronavírus..
Streaming relacionado: Netflix
Data: 21/05/2020
Tema: bastidores.

4

TIAGO, Rostand. Conheça recentes pérolas do cinema nacional nos catálogos dos
grandes streamings. Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/05/5608573-conheca-recentes-perolas-do-cinema-n
acional-nos-catalogos-dos-grandes-streamings.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Netflix, Streaming, Cinema.
Streaming relacionado: Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay.
Data: 08/05/2020
Tema: conteúdo.

5

GOMES, Robson. ‘Eu Nunca...' rompe a caixinha de comédia teen na Netflix. Jornal do
Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/05/5610955--eu-nunca-----rompe-a-caixinha-de-com
edia-teen-na-netflix.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021

Tags ao fim da matéria: Cultura, Streaming, Netflix.
Streaming relacionado: Netflix
Data: 31/05/2020
Tema: conteúdo.

6

GOMES, Robson. 'Brincando Com Fogo' é mais que um 'reality de pegação' da Netflix.
Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/05/5608136--brincando-com-fogo--e-mais-que-um--r
eality-de-pegacao--da-netflix.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021

Tags ao fim da matéria: Cultura, Streaming, Netflix.
Streaming relacionado: Netflix
Data: 05/05/2020
Tema: conteúdo.

7
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RÊGO, João. Veja o trailer do novo filme de Spike Lee, 'Destacamento Blood'. Jornal do
Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/05/5609619-veja-o-trailer-do-novo-filme-de-spike-le
e---destacamento-blood.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021

Tags ao fim da matéria: Cultura, Cinema, Netflix.
Streaming relacionado: Netflix
Data: 18/05/2020
Tema: lançamento

8

GOMES, Robson. 'Hollywood' explora o outro lado da fama na Netflix. Jornal do
Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/05/5609020--hollywood--explora-o-outro-lado-da-fa
ma-na-netflix.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021

Tags ao fim da matéria: Cultura, Netflix, Hollywood..
Streaming relacionado: Netflix.
Data: 12/05/2020
Tema: conteúdo.

9

GOMES, Robson. Com 'A Favorita' em HD, Globoplay libera mais novelas clássicas no
catálogo. Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/05/5610117-com--a-favorita--em-hd--globoplay-liber
a-mais-novelas-classicas-no-catalogo.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021

Tags ao fim da matéria: Cultura, Streaming, Novela.
Streaming relacionado: Globoplay
Data: 22/05/2020
Tema: conteúdo, lançamento.

10

JC. Rafa Kalimann assina contrato com a Globo e pode ser a nova Grazi Massafera.
Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/05/5610735-rafa-kalimann-assina-contrato-com-a-gl
obo-e-pode-ser-a-nova-grazi-massafera.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021

Tags ao fim da matéria: Cultura, Famosos, Tv.
Streaming relacionado: Globoplay.
Data: 22/05/2020
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Tema: bastidores.

11

BASTOS, Márcio. Filme 'Atrás da Estante' conta história de casal dono de livraria
erótica voltada para o público gay. Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/05/5609705-filme--atras-da-estante--conta-historia-d
e-casal-dono-de-livraria-erotica-voltada-para-o-publico-gay.html>. Acesso em: 21 de set. de
2021

Tags ao fim da matéria: Netflix, Cinema, Cultura.
Streaming relacionado: Netflix.
Data: 19/05/2020
Tema: conteúdo.

JUNHO 2020
1

GAMA, Klisman. Com nova MP sobre transmissões do futebol, clubes avaliam serviço
próprio de streaming. Jornal do Commércio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/esportes/2020/06/11951789-com-nova-mp-sobre-transmissoes-d
o-futebol--clubes-avaliam-servico-proprio-de-streaming.html>. Acesso em: 21 de set. de
2021.

Tags ao fim da matéria: Esportes, Futebol, Santa Cruz Futebol Clube, Sport Club do
Recife, Clube Náutico Capibaribe, Bahia, Flamengo, Jair Bolsonaro, Brasileirão, Copa do
Nordeste, Campeonato Pernambucano.
Streaming relacionado:
Data: 28/06/2020
Tema: informações técnicas.

2

PIRES, Anneliese. Clássico do cinema é retirado de plataforma de streaming após
protestos contra o racismo. Jornal do Commércio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/social1/2020/06/10/classico-do-cinema-mundial-e-retirado-de-pla
taforma-de-streaming-apos-protestos-contra-o-racisco/index.html>. Acesso em: 21 de set.
de 2021.

Streaming relacionado: HBO Max
Data: 10/06/2020
Tema: repercussão.

3
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GOMES, Robson. Confira os lançamentos de junho da Netflix, Amazon Prime e
Globoplay Jornal do Commércio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/06/5611244-confira-os-lancamentos-de-junho-da-ne
tflix--amazon-prime-e-globoplay.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Streaming, Netflix, Amazon
Streaming relacionado: Globoplay, Netflix,, Amazon.
Data: 02/06/2020
Tema: lançamento.

4

GOMES, Robson. Seriado 'Cocoricó' estreia no catálogo da Amazon Prime Video.
Jornal do Commércio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/06/5612166-seriado--cocorico--estreia-no-catalogo-
da-amazon-prime-video.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Streaming, Amazon
Streaming relacionado: Amazon Prime Video.
Data: 11/06/2020
Tema: conteúdo.

5

BASTOS. Márcio. 'Boca a Boca': Vírus transmitido pelo beijo aterroriza jovens em nova
série brasileira da Netflix. Jornal do Commércio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/06/5613795--boca-a-boca---virus-transmitido-pelo-b
eijo-aterroriza-jovens-em-nova-serie-brasileira-da-netflix.html>. Acesso em: 21 de set. de
2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Streaming, Netflix
Streaming relacionado: Netflix
Data: 24/06/2020
Tema: lançamento.

6

GOMES, Ronson. Eduardo Sterblitch ganha talk show no Globoplay. Jornal do
Commércio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/06/5611137-eduardo-sterblitch-ganha-talk-show-no-
globoplay.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Streaming, Famosos.
Streaming relacionado: Globoplay
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Data: 01/06/2020
Tema: bastidores.

7

GOMES, Robson. Globoplay antecipa estreia da série documental de Sandy e Junior.
Jornal do Commércio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/06/11952285-globoplay-antecipa-estreia-da-serie-do
cumental-de-sandy-e-junior.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Streaming, Sandy e Junior
Streaming relacionado: Globoplay.
Data: 30/06/2020
Tema: lançamento.

8

ROBSON, Gomes. Após 20 anos, Netflix fará continuação de 'A Fuga das Galinhas'.
Jornal do Commércio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/06/5613760-apos-20-anos--netflix-fara-continuacao-
de--a-fuga-das-galinhas.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Streaming, Netflix, Cinema.
Streaming relacionado: Netflix
Data: 23/06/2020
Tema: bastidores.

9

HACKNEN, Douglas. Beyoncé lançará filme "Black is King" em parceria com a Disney.
Jornal do Commércio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/cinema/2020/06/11951965-beyonce-lancara-filme--black-i
s-king--em-parceria-com-a-disney.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Jornal do Commercio, Cultura, Cinema, Disney.
Streaming relacionado: Disney+, Amazon Prime.
Data: 23/06/2020
Tema: lançamento.

10

TIAGO, Rostand. Documentário 'Indianara' concilia lutas e afetos de combativa ativista
trans. Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/06/11951773-documentario--indianara--concilia-luta
s-e-afetos-da-combativa-ativista-trans.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.
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Tags ao fim da matéria: Cultura, Cinema, Streaming.
Streaming relacionado: Mubi.
Data: 26/06/2020
Tema: conteúdo, lançamento.

11

BASTOS, Márcio. Netflix anuncia 'O Crush Perfeito', reality de namoro produzido no
Brasil. Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/06/5612319-netflix-anuncia--o-crush-perfeito---realit
y-de-namoro-produzido-no-brasil.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Reality Show, Netflix
Streaming relacionado: Netflix
Data: 12/06/2020
Tema: lançamento.

12

RAFAEL, Romero. Estreia "Piedade", filme de Claudio Assis gravado no Cabo e Recife
com Fernanda Montenegro e Cauã Reymond. Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/social1/2020/06/18/estreia-piedade-filme-de-claudio-assis-gravad
o-no-cabo-e-recife-com-fernanda-montenegro-e-caua-reymond/index.html>. Acesso em: 21
de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria:
Streaming relacionado: Looke.
Data: 18/06/2020
Tema: lançamento
.
13

GOMES, Robson. O que esperar da segunda temporada de 'Coisa Mais Linda'?. Jornal
do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/06/5613041-o-que-esperar-da-segunda-temporada-
de--coisa-mais-linda.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Streaming, Netflix
Streaming relacionado: Netflix
Data: 18/06/2020
Tema: lançamento.

14
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HEROLD, Valentine. Racismo estrutural e maternidade em evidência na série
Pequenos Incêndios Por Toda Parte. Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/06/5611540-racismo-estrutural-e-maternidade-em-e
videncia-na-serie-pequenos-incendios-por-toda-parte.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Amazon, Racismo, Netflix
Streaming relacionado: Amazon Prime Video
Data: 05/06/2020
Tema: conteúdo.

15

OLIVEIRA, Samantha. Com cenas de sexo quase explícito, filme '365 dias' da Netflix é
comparado a '50 Tons de Cinza'. Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/social1/2020/06/15/com-cenas-de-sexo-quase-explicito-filme-365
-dias-da-netflix-e-comparado-a-50-tons-de-cinza/index.html>. Acesso em: 21 de set. de
2021.

Streaming relacionado: Netflix
Data: 15/06/2020
Tema: contéudo.

16

HEROLD, Valentine. Documentário 'Revelação', da Netflix, aborda representatividade
trans em Hollywood. Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/06/11951775-documentario--revelacao---da-netflix--
aborda-representatividade-trans-em-hollywood.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Netflix, LGBTQI+, Cinema, Televisão
Streaming relacionado: Netflix
Data: 28/06/2020
Tema: conteúdo.

17

ESTADÃO Conteúdo. Globo exibirá 2ª temporada de 'The Good Doctor: o Bom Doutor'.
Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/06/5613117-globo-exibira-2---temporada-de--the-go
od-doctor--o-bom-doutor.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Televisão, REDE GLOBO DE TELEVISÃO
Streaming relacionado: Globoplay
Data: 18/06/2020
Tema: conteúdo.
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18

OLIVEIRA, Bruna. Veja como o movimento #VidasNegrasImportam tem sido adotado
por artistas e marcas no mundo. Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/mundo/2020/06/5611086-veja-como-o-movimento--vidasnegrasi
mportam-tem-sido-adotado-por-artistas-e-marcas-no-mundo.html>. Acesso em: 21 de set.
de 2021.

Tags ao fim da matéria: Mundo, Estados Unidos, Protesto
Streaming relacionado: Netflix, Globoplay.
Data: 01/06/2020
Tema: repercussão.

19

RAFAEL, Romero. Wagner Moura dirige episódios de "Narcos: México". Jornal do
Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/social1/2020/06/18/wagner-moura-dirige-episodios-de-narcos-me
xico/index.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Streaming relacionado: Netflix
Data: 18/06/2020
Tema: bastidores.

20

GOMES, Robson. Novela 'Explode Coração' estreia na Globoplay. Jornal do Commercio.
Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/06/5613429-novela--explode-coracao--estreia-na-gl
oboplay.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Streaming, Novela
Streaming relacionado: Globoplay.
Data: 23/06/2020
Tema: conteúdo.

21

ROSTAND, Tiago. 'E o Vento Levou' volta ao streaming acompanhado de discussões
sobre contexto racista. Jornal do Commercio. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/06/11951575--e-o-vento-levou--volta-ao-streaming-a
companhado-de-discussoes-sobre-contexto-racista.html>. Acesso em: 21 de set. de 2021.

Tags ao fim da matéria: Cultura, Streaming, Cinema
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Streaming relacionado: HBO Max.
Data: 25/06/2020
Tema: conteúdo.
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