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APRESENTAÇÃO

A importância que a televisão assume no Brasil ainda não produziu, como
resultado, o desenvolvimento de métodos de análise adequados de seus
produtos. O mais frequente é que a televisão seja tomada a partir de aborda-
gens mais gerais, macroeconômicas, históricas ou sociais, e que o programa
televisivo, enquanto um produto cultural com certas especificidades, seja
deixado de lado. Na maior parte dos casos, os estudos que tomam a televi-
são como seu objeto de investigação, ainda que considere seus produtos,
tendem a se dispersar em direção a outros objetos de análise, afastando-se
da análise dos programas efetivamente produzidos e veiculados. Tais estu-
dos têm o mérito de reconhecer a televisão como objeto de interesse científi-
co e de produzir conhecimento relevante sobre a televisão no Brasil, em
especial quanto ao seu caráter histórico, social e econômico, mas a pouca
ênfase nos produtos televisivos, tomados eles mesmos como objeto empírico,
tem resultado numa certa fragilidade teórica e metodológica quando se trata
de descrever, analisar, interpretar os modos de funcionamento, as
especificidades, as características do programa televisivo.

Tendo em vista um cenário marcado pela crescente hibridização das pro-
duções e gêneros televisivos e pela implantação da televisão digital no Brasil,
o Colóquio Internacional Televisão e Realidade, realizado entre os dias 21 e
24 de outubro de 2008, em Salvador, elegeu como tema geral as relações
entre televisão e realidade – a TV como configuradora da realidade, como
experiência de realidade na cultura contemporânea, como meio que embaralha
as fronteiras entre realidade e ficção, entre informação e entretenimento –
mas a partir de uma ênfase na análise de produtos, permitindo a interlocução
sobre as metodologias de análise e interpretação de produtos televisivos que
se constroem na vinculação com o real.
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O Colóquio reuniu pesquisadores, docentes, profissionais e estudantes
para compartilhar experiências de pesquisa sobre televisão e realidade e cri-
ar um espaço aberto à interlocução acadêmica sobre os processos e produ-
tos televisivos de abordagem do real, considerando os diferentes pontos de
vista que a análise do tema atualiza. Reunindo mais de duzentos participan-
tes, de diferentes universidades brasileiras e francesas, o Colóquio possibili-
tou o contato com os diversos percursos teórico-metodológicos adotados na
análise dos processos e produtos comunicativos televisivos. Desse modo, o
Colóquio Internacional Televisão e Realidade contribuiu claramente para a
qualidade do ensino e da pesquisa, na medida em que representou uma
oportunidade de interlocução qualificada entre pesquisadores, docentes e
discentes da área da Comunicação. Além disso, o Colóquio ofereceu aos
professores e alunos de todas as faculdades de Comunicação da Bahia (são
18 cursos de Comunicação só na capital, Salvador, atualmente) o contato
com o que de melhor se tem produzido na pesquisa científica sobre as rela-
ções entre TV e realidade. Deste modo, o evento não só favoreceu a educa-
ção de qualidade, como fortaleceu a base científica na área da Comunica-
ção/Ciências Sociais Aplicadas. O evento foi uma oportunidade para conso-
lidar a interlocução acadêmica entre os pesquisadores participantes.

Realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura
Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia, através do Grupo de
Pesquisa em Análise de Telejornalismo, o Colóquio foi constituído por um
conjunto de atividades, tais como painéis temáticos com participação de con-
ferencistas nacionais e estrangeiros convidados; grupos de trabalho com cha-
mada aberta à comunidade científica; ateliês metodológicos (sessões de exi-
bição de produtos televisivos seguida de discussão em torno das suas estra-
tégias de construção); exibição de produtos televisivos brasileiros e estrangei-
ros que se distinguem pelo tratamento que dão à realidade, por sua qualida-
de, pelo seu valor histórico ou por serem objeto de análise em algum dos
painéis temáticos.

Este livro reúne os trabalhos apresentados nos painéis temáticos, pelos
conferencistas convidados, e a conferência de abertura do Colóquio, realiza-
da por François Jost, professor da Université Sorbonne Nouvelle/Paris III e
diretor do Centre d’Etude des Images et des Sons Médiatiques (CEISME).
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Artigos apresentados nos grupos de trabalho continuam à disposição dos
pesquisadores, através do site do evento: www.tverealidade.facom.ufba.br/

A partir de perspectivas teóricas e metodológicas muito distintas e da
análise de produtos televisivos os mais diversos, os artigos aqui reunidos
problematizam as concepções a priori que circulam no nosso campo de estu-
dos seja sobre o real seja sobre a televisão, recusam o caráter essencialmente
evidente da relação entre TV e real e se perguntam sobre o que significa falar
de realidade quando falamos em televisão Alguns eixos temáticos aqui abor-
dados são os gêneros e formatos da produção televisiva sobre a realidade; as
narrativas sobre o real na TV; as vinculações entre televisão, história e me-
mória; a construção do real pelo telejornalismo e as representações do real
na teleficção. Em sua diversidade, eles certamente contribuem para dotar de
consistência teórica e metodológica os procedimentos de análise dos produ-
tos televisivos.

O Colóquio e o livro que dele resulta seriam impossíveis sem o apoio do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura/UFBA, da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/Capes, do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da
Alliance Française de Salvador. Nem evento nem publicação poderiam ter se
concretizado sem o apoio incondicional que recebi dos alunos que participa-
vam do Grupo de Pesquisa em Análise de Telejornalismo naquele momento.
São eles: Fernanda Mauricio da Silva, Juliana Freire Gutmann, Jussara Pei-
xoto Maia, Karina de Araújo Silva, Marília Hughes Guerreiro Costa, Mirella
Freitas Santos, Luana Santana Gomes, Ive Deonísio da Silva, Luciana Alves
Rodas Vera, Thiago Emanoel Ferreira dos Santos e Valéria Maria Vilas Bôas.
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Organizadora


