O USO DO STREAMING DURANTE A PANDEMIA NO BRASIL
Adrian Dantas Silva1
Andréia dos Santos Sousa2
O streaming é a tecnologia que permite transmitir e acessar conteúdos pela internet, como, por
exemplo, filmes, músicas, documentários e outros, sem a necessidade de fazer o download dos
mesmos, para além do uso da smart TV, isto permite que mais pessoas possam ter acesso a um
número maior de conteúdo mesmo com dispositivos que possuam uma baixa capacidade de
memória ou armazenamento, possibilitando uma maior acessibilidade. Devido à comodidade
de ter acesso a conteúdos de maneira simples e rápida, o streaming cresceu exponencialmente
no Brasil com a chegada da pandemia causada pelo COVID-19, principalmente pelas pessoas,
que confinadas em casa, passaram a ficar cada vez mais horas utilizando a televisão. Este estudo
tem o objetivo geral fazer uma relação do streaming especificamente com a televisão e a relação
de prazer e felicidade momentânea, visto que, a pandemia pesa de diversas formas negativas na
vida dos brasileiros, entre elas estão: o tédio, perdas financeiras, medo constante, impactos
psicológicos, duração prolongada da quarentena entre outros. Entretanto, utilizar o streaming
pode proporcionar prazer aquele que assiste e tentar conseguir uma felicidade momentânea ao
assistir uma série, por exemplo. Como objetivos específicos 1) analisar se de fato o streaming
ajuda realmente a passar o confinamento em casa e 2) fazer uma relação entre o uso do
streaming e a concepção de felicidade sob a ótica dos filósofos Aristóteles e Epicuro. A pesquisa
é de natureza básica e apresenta uma metodologia bibliográfica. O trabalho também possui
apoio de entrevistas realizadas em Salvador-Bahia, que auxiliaram o progresso do estudo, visto
que é importante conhecer os olhares daqueles que utilizam constantemente o streaming.
Considerando a perspectiva aristotélica entendemos que a felicidade é medida no quão bem
você vive, ou seja, algo parecido com uma “felicidade momentânea”. Portanto, é perceptível
que grande parte da população brasileira se adéqua a esse pensamento de Aristóteles, tendo em
vista que a maioria das pessoas atribui momentos felizes e divertidos a felicidade “real”, e para
ter acesso à mesma, por muitos momentos durante esta quarentena, dispõem do uso do
streaming. Esta pesquisa ainda está em andamento, porém já é possível perceber através da
coleta de dados realizada pelas entrevistas alguns resultados parciais de que o uso do streaming
tem contribuído a passar o confinamento em casa promovendo pequenas sensações de prazer,
fato que comprova a teoria de Epicuro, a qual nos propõe a viver com simplicidade, nos
educando para o que é simples e não para prazeres extravagantes.
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